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ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง : ศาสตรและศิลปทางการแพทยและสังคม 

รายงานการวิจัย ติดตามและประเมินผลชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต  
ป พ.ศ. 2556-2559*

 

 

ความนํา : ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก สสส. เปนชุดโครงการท่ีมุงเนนไปท่ีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง (Palliative Care หรือเรียกสั้น ๆ วา ระบบ PC) หรือตองการ

ใหเกิดระบบ PC ท่ีมีความสมบูรณ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข พรอมดวยจิต

อาสา ผูดูแล พระสงฆมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง PC และสามารถทํางานดานนี้ไดอยาง

มีคุณภาพหรือมีมาตรฐานมากข้ึน รวมถึงการยอมรับเรื่องการตายดี หรือการเตรียมตัวตาย

ดวยมรณานุสติ ในบรรดาประชาชนหรือภาคสาธารณะ ดวยการใชกลยุทธการทํางานท่ี

สําคัญ 3 ประการคือ  

1) การขับเคล่ือนยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายและการสราง

ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เพ่ือนําไปสูการจัดระบบบริการท่ีถูกตอง ซ่ึงทํางานรวมกับองคกร

ภาคีจํานวนมาก ท้ังภาคการศึกษา ภาคนโยบาย และภาคปฏิบัติ รับผิดชอบหลักโดย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  

2) การพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและจิต

อาสา ครอบคลุมแพทย พยาบาล เภสัชกร หรือ สหวิชาชีพ และจิตอาสา ใหมีความรู ทักษะ 

ทัศนคติและการปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง   

พรอม ๆ กับการสรางความตระหนักตอประเด็นการตายดี และความสําคัญของการรวมดูแล

ผูปวยระยะทายใหกับญาติ ครอบครัว ชุมชน ประชาชนหรือภาคสาธารณะ รับผิดชอบการ

ขับเคลื่อนโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ผานกลไกขับเคลื่อนหลัก คือ ศูนยการุณรักษ  

                                                      
*  การวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งน้ีไมไดดูเฉพาะผลของการทํางานของชุดโครงการน้ี ในชวงเวลาดังกลาว

เทาน้ัน แตดูผลรวมท้ังหมดต้ังแตชวงเวลาดังกลาวจนถึงปจจุบัน จากการทํางานและการขับเคล่ือนของหลายภาค
สวน เพ่ือทําใหการประเมินผลในครั้งน้ีทันตอเหตุการณ สะทอนความเปนจริง และมีประโยชนตอการนําไปใชใน
การพัฒนาระบบ PC ใหดียิ่งขึ้น 

บทสรุปผูบริหาร 
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รพ. ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน  ดําเนินงานรวมกับภาคีตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาทางดานการแพทยและการพยาบาล เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูและ

ทักษะใหกับระบบ PC   

3) การเพ่ิมมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือสุขภาวะทางปญญาเขามาใน

ระบบ PC เพ่ือใหเกิดการดูแลผูปวยระยะทายอยางเปนองครวม มีความเปนมนุษยธรรมหรือ

การดูแลท่ีมีหัวใจแหงมนุษยมากข้ึน (humanized health care) ดวยการเพ่ิมบทบาทของ

พระสงฆ ผูนําทางศาสนา ผูนําทางจิตวิญญาณ และจิตอาสาในการทําหนาท่ีเยียวยาจิตใจและ

จิตวิญญาณ ดําเนินงานรวมกับสถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตนแบบ และสถานพยาบาลท่ีมีการ

ขยายผลในพ้ืนท่ีตาง ๆ ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม สุรินทร และนครราชสีมา รับผิดชอบหลัก

โดย มูลนิธิเครือขายพุทธิกา   

วิธีวิทยาการวิจัยประเมินผล : ใชกระบวนทัศนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บ

ขอมูลในสถานพยาบาลและพ้ืนท่ีชุมชนในเขตบริการของสถานพยาบาลท้ัง 3 ระดับ คือ ตติย

ภูมิ (โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) หรือโรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) ทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน 

(รพช.) และปฐมภูมิ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)) จํานวนรวมท้ังหมด 62 แหง 

ใน 18 จังหวัด ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน สุรินทร 

บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี เลย ตาก แพร นาน สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร

ธานี และตรัง กลุมผูใหขอมูล คือ แพทย พยาบาล เภสัชกร หรือสหวิชาชีพ คือ นักโภชนาการ

หรือโภชนากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน นัก

กิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด รวมถึงจิตอาสาและพระสงฆอาสา วิธีการเก็บขอมูลเชิง

คุณภาพ ใชหลาย ๆ วิธี ท้ังการใหเลาเรื่องราว (narratives/story-telling) ในเวทีการประชุม

และรับฟงขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารรูปแบบตาง ๆ รวมการวิเคราะหฐานขอมูล

ออนไลน การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตบางสวน รวมจํานวนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ 592 

ราย และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยแบบสอบถามกึ่งโครงสราง รวมจํานวน 501 ราย 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) วิเคราะห

บริบทเฉพาะท่ีเก่ียวของ (specific contextual analysis) การวิเคราะหแกนประเด็นหลัก 

(thematic analysis) และวิเคราะหเชิงสะทอน (reflexive analysis) บางสวน สําหรับการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความถ่ี พรอมดวยการ

วิเคราะหขอมูลในรูปตารางไขว (cross-tabulation)  
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ขอคนพบสําคัญ:  โดยภาพรวม การดําเนินงานท้ังสามสวนของท้ังสํานักงานคณะ

กรรการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย [THAPS] (ผานกลไกศูนย

การุณรักษ [KPC]) และเครือขายพุทธิกา ประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวในระดับท่ีนาพึง

พอใจในระดับสูง เพราะนอกจากจะทําใหเกิดผลผลิต  โดยเฉพาะจํานวนบุคลากรท่ีผานการ

ฝกอบรมรวมท้ังหมดมากถึง 5,606 คน ยังเกิดผลลัพธตาง ๆ โดยเฉพาะความรู ความเขาใจ 

ทักษะ การปฏิบัติ หรือ เกิดศักยภาพในการทํางานดาน PC ของแพทย พยาบาล เภสัชกรท่ีมี

คุณภาพมากข้ึน มีความเปนมืออาชีพและไดมาตรฐานมากข้ึน สงผลทําใหผูปวยระยะทาย

เขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ผูปวยสามารถเสียชีวิตท่ีบานตามความประสงค หรือตามท่ี

ระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาเก่ียวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิต (living will) 

ไดมากข้ึน โดยปราศจากความทุกขทรมาน รวมถึงเกิดผลกระทบตาง ๆ ซ่ึงเปนผลกระทบ

โดยตรงของการทํางานขององคกรหรือเครือขายท้ังสาม ภายใตกรอบ TOR ท่ีกําหนดไว เชน 

เกิดการรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายหรือ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มาตรา 12 (คือ 

สิทธิการขอตายตามธรรมชาติของผูปวย) และมีการยอมรับเรื่องนี้มากข้ึน โดยเฉพาะในบรรดา

แพทยท่ีเคยมีทัศนคติเชิงลบตอมาตรา 12 เพราะบางสวนเคยมองวาเปนการุณยฆาตท่ีถูก

กฎหมาย หรือบางสวนเคยมองวา สิทธิในการตัดสินใจรักษาในชวงสุดทายควรจะยังเปนสิทธิ

ของแพทย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสียชีวิตท่ีบาน 

เชน การแจงตาย การชันสูตรศพ เพราะการเสียชีวิตท่ีบาน เปนสิ่งท่ีผูปวยระยะทายสวนใหญ

ตองการ ถาไมมีการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ ก็ไมสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ไดอยางราบรื่น  

นอกจากนี้ ยังเกิดผลตอเนื่อง (continuing impacts) หรือผลกระทบทางออม 

(indirect impacts) และผลกระทบรวมเชิงบวกตาง ๆ (gross positive impacts) อีก

หลายประการ ซ่ึงผลลัพธหลายอยางก็อาจจะไมไดคาดคิดหรือกําหนดไวกอน (unintended 

consequences) อาทิเชน เกิดเครือขายการทํางาน Thai Palliative Care Network [TPCN] 

ท่ีเปนการเชื่อมโยงกันของคนมีใจในการทํางานดาน PC สงผลทําใหเกิดการกระจายตัวออกไป

ของแนวคิดและรูปแบบระบบ PC ในสถานพยาบาลตาง ๆ อยางรวดเร็วมากข้ึน และมีการ

เพ่ิมมิติจิตใจ จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญญาในระบบ PC มากข้ึนในหลาย ๆ 

สถานพยาบาลและหลายจังหวัด ท่ีไมใชพ้ืนท่ีการทํางานโดยตรงของเครือขาย THAPS และ

เครือขายพุทธิกา อยางเห็นไดชัดเจน  

การวิจัย ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ยังไดทําการวิเคราะหการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนา

ระบบ PC ของผูรับทุน ดวยการใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอีกจํานวน 3-4 

กรอบดวยกัน เพ่ือใหไดความรูเชิงลึกในมิติตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาและยกระดับ
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คุณภาพของระบบ PC ไดตอไป พรอมขอคนพบท่ีสําคัญ ท่ีไดจากการวิเคราะหดวยกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีแตกตางกัน ดังนี้คือ   

1. ผลการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและกรอบการทํางานดาน PC และ

กรอบ 6 เสาหลัก ดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพของ WHO  

ขอคนพบสําคัญคือ: ประเทศไทย (โดย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล เครือขาย THAPS 

และศูนย KPC  รพ. ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน) ไดดําเนินการ

เรื่อง PC มาประมาณเกือบ 40 ป หรือ กอนท่ีองคการอนามัยโลก [WHO] จะประกาศเปน

นโยบายหรือใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ทําใหระบบ PC ของไทยกาวขามอุปสรรคตาง ๆ ไปแลว

หลายดาน โดยเฉพาะเรื่องการมีแผนยุทธศาสตรและนโยบายรองรับ, การมีแผนจัดอบรม 

และปญหาอ่ืน ๆ ท่ี WHO เปนหวง ยกเวนเรื่อง จํานวนบุคลากรหรือกําลังคน ท่ีคงยังไม

พอเพียงจนถึงปจจุบัน และการมีระบบประกันการดูแลระยะยาว ท่ีจะตองมีการดําเนินการ

ตอไป   

สําหรับกรอบ  6 เสาหลักการติดตามการพัฒนาระบบ PC ท่ีประกอบดวย 1) การ

จัดบริการ 2) กําลังคน 3) การเขาถึงยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน 4) ระบบขอมูลสารสนเทศ 5) 

การจัดการทางการเงินและการคลัง และ 6) การนําและการอภิบาลระบบ พบวา ปจจุบัน 

เรื่องการจัดบริการในพ้ืนท่ีชายแดนยังมีปญหา เพราะยังไมสามารถทําใหผูปวยกลับไป

เสียชีวิตท่ีบานไดตามความประสงค ท้ังหมด หรือสวนใหญยังจําเปนตองเสียชีวิตท่ี

สถานพยาบาล เพราะไมสามารถเดินทางกลับไปไดทัน เพราะอยูไกล บริการเขาไปไมถึง 

ระบบการดูแลผูปวยท่ีบานยังไมพรอม ท่ีพักอาศัยไมเหมาะสม ไมมีญาติดูแล เพราะยายถ่ินไป

ทํางานในเมือง ไมมีบุคลากรระดับปฐมภูมิดูแลอยางพอเพียง กรณีมีปญหาเรื่องการจัดการ

อาการรบกวน และยังมีปญหาเรื่องการสื่อสารท้ังภาษาและวัฒนธรรมอยูบางในบางพ้ืนท่ี 

เพราะบางแหงบุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม

ของผูรับบริการท่ีเปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีหลากหลาย สําหรับดานกําลังคน ดังกลาวแลว

ขางตนวา ยังประสบปญหาท้ังจํานวนแพทย พยาบาล เภสัชกร และสหวิชาชีพ โดยเฉพาะใน

ระดับอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน มีบุคลากรไมครบ ไมมีพยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา 

ในขณะท่ีปญหาทางจิตวิทยามีคอนขางมาก หลายแหงยังไมมีแพทยหรือไมนิ่ง เพราะแพทย

สวนใหญมาอยูเพียงแค 1 ป เพ่ือใชทุนแลวก็ไปเรียนตอ ประกอบกับเปนพ้ืนท่ีหางไกล ทําให

แพทยไมอยากไปอยู ยกเวนเปนบานเกิดของตนเอง ดานการเขาถึงยาและเวชภัณฑ พบวา 

ยังมีปญหาในระดับโรงพยาบาลชุมชน ท่ีมียาไมครบและมีปญหาการเบิกจายคายา กรณีสงไป

รับยาจากโรงพยาบาลอ่ืน ไมทราบวาจะเบิกจากจุดไหน ดานระบบขอมูลและสารสนเทศ 
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พบวา มีฐานขอมูลหลายระบบ หรือใชหลายโปรแกรม ท้ัง HOSxP, THAI COC, COC Link, 

SMART COC, และ Thai Refer ทําใหขาดขอมูลภาพรวม ทําใหคนทํางานตองทํางานหนัก 

เพราะระบบมีความซํ้าซอน และทําใหไมเกิดระบบบริการแบบไรรอยตอ (seamless system) 

ไดจริง  ซ่ึงเครือขาย PC เสนอวาควรมีระบบและฐานขอมูลเฉพาะของ PC หรือ ถาเปน

ฐานขอมูลรวมหลายเรื่องท้ังการดูแลระยะยาว (Long-term care [LTC]), ระยะกลาง 

(Intermediate care [IMC]) และการดูแลระยะทาย (Palliative care [PC]) ก็ควรใหเปน

ฐานขอมูลเดียวกัน แตบันทึกขอมูลเฉพาะท่ีสําคัญและจําเปนเทานั้น 

สําหรับดานการเงินและการคลัง พบวา WHO ใหความสําคัญกับเรื่องการระดมทุน

หรือการมีกองทุนสําหรับระบบ PC และการรับประกันหรือคุมครองความเสี่ยงทางการเงิน

ของผูรับบริการ ซ่ึงพบวา การระดมทุนเกิดข้ึนในระดับสถานพยาบาลจํานวนหนึ่ง แตยังไมมี

กองทุนหรือการระดมทุนในระดับประเทศ สําหรับเรื่องการคุมครองความเสี่ยง จะกลายเปน

ประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากตอไปในอนาคต ถาการบริหารจัดการกองทุนหลักท้ัง 3 

กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนขาราชการ 

ประสบปญหา หรือปญหาท่ีมีอยูไมไดรับการแกไขดวยวิธีการท่ีถูกตอง (กรณีหนี้สินของ

สถานพยาบาล และกรณีการจายคารักษาพยาบาลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) ต่ํากวาการจายจริงของสถานพยาบาล ก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญ) ถาเปน

เชนนี้ ก็มีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบได เพราะท้ัง 3 กองทุนเปนกองทุนหลักท่ีมี

นัยสําคัญตอสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาเรื่อง “การประกันการดูแล

ระยะยาว ระบบท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย” ท่ีมีการคํานวณคาใชจายในการดูแล

ระยะยาวและการประมาณการคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว รวมถึงคาใชจายใน

การดูแลผูปวยระยะทายท้ังท่ีบานและท่ีสถานพยาบาล ไปจนถึง การระบุแหลงเงินสําหรับ

ระบบการประกันการดูแลระยะยาว ซ่ึงในเรื่องนี้ องคกรนําในระบบสุขภาพและองคกร

ภาคีตาง ๆ จะตองใหความสนใจ หรือ แปรสูการปฏิบัติใหไดตอไป  

ดานสุดทายคือ การนําและการอภิบาลระบบ ประเด็นสําคัญ คือ ตัวชี้วัดท่ี WHO 

เสนอ พบวา ไมมีความเหมาะสมในการนํามาใชในการพัฒนาระบบ PC เพราะระบบ PC ของ

ไทยไดมีการพัฒนาชุดตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพระบบ PC ท่ีมีความเหมาะสมกวาไวแลว ควร

ใชตัวชี้วัดดังกลาว หรือปรับปรุงจากชุดตัวชี้วัดท่ีเครือขาย TPCN และเครือขาย THAPS 

พัฒนาไวแลว สําหรับประเด็นการอภิบาลระบบ PC ท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การบูรณา

การระบบ PC และระบบการดูแลผูปวยท่ีบานเขากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซ่ึงควรดําเนินการ
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และใหความสําคัญใหมากข้ึน ทําใหเห็นผลท่ีเปนรูปธรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับนโยบายคลินิก

หมอครอบครัว (primary care cluster [PCC]) ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

2. ผลการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ

ของออตตาวา  

ไดมีการประยุกตกรอบออตตาวาใหสอดคลองกับการวิเคราะหระบบ PC โดยมี 5 

ประเด็น ท่ีมีความเชื่อมโยงกัน คือ 1) การสรางนโยบายสาธารณะดาน PC 2) การเสริมพลัง

ใหชุมชนลงมือปฏิบัติการดาน PC 3) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดูแลท่ีบานและการ

ตายดี 4) การพัฒนาความรูและทักษะใหกับบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ และ 5) การปรับระบบ

หรือรูปแบบการบริการดาน PC  

จากการวิเคราะห พบวา การทํางานและการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบ PC ของ

เครือขาย THAPS, TPCN, สช. และศูนย KPC เริ่มจากการพัฒนาความรูและทักษะใหกับ

บุคลากรและผูเกี่ยวของกอน เม่ือผานไปสักระยะหนึ่ง ก็ทําการปรับระบบหรือรูปแบบการ

ใหบริการ โดยเฉพาะการปรับระบบและโครงสรางของโรงพยาบาลแมขาย คือ รพ.ศรี

นครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และหลังจากนั้น จึงเกิดการ

เปล่ียนแปลงในจังหวัดขอนแกน ท่ีมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายสถานพยาบาลใน 3 

ระดับ และเกิดตัวอยางรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงในระดับอําเภอและตําบล โดยเฉพาะ

ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน และยังเกิดผลตอเนื่องไปยังเขตสุขภาพท่ี 7, 8 และ 

9 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบข้ึนท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายผลไปยัง

ภูมิภาคอ่ืน ๆ  

สําหรับเรื่องการเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการก็เกิดข้ึนพรอม ๆ กันกับการปรับระบบ

และรูปแบบ เพราะผูปวยระยะทายสวนใหญตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน ดังนั้น ระบบการ

ดูแลผูปวยท่ีบาน (home care) โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะ

อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา/ผูดูแลอาสา จะตองไดรับการสงเสริมและผลักดันไปพรอม ๆ 

กับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ไมวาจะเปนนโยบายระดับองคกร/หนวยงาน/สถานพยาบาล 

และระดับจังหวัดท่ีสงผลเชื่อมโยงไปท้ังระบบ ตั้งแตระดับ รพศ./รพท. ไปจนถึง รพช. และ 

รพ.สต (ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน/ชาวบาน) และระดับเขต

สุขภาพ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับและทุกพ้ืนท่ี สงผลทําใหเกิดสิ่งแวดลอมใหม ซ่ึงเปน
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สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเก้ือกูลกันและการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกันท่ีมี

นัยยะและความหมายตอสังคมโดยรวม   

 

3. ผลการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและ

กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร 

ท้ังนี้ องคประกอบของการเผยแพร กระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมมี 4 

ประการสําคัญ คือ 1) ตัวนวัตกรรม (Innovation) หรือลักษณะของนวัตกรรม ณ ท่ีนี้

หมายถึง ระบบ PC, แนวคิดการตายดี/มรณานุสติ และการดูแลมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/สุข

ภาวะทางปญญา ซ่ึงตัวนวัตกรรมมี 5 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ หนึ่ง ความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ (relative advantage)  สอง ความเขากันไดกับคานิยม ความคิด ความเชื่อ 

บรรทัดฐานเดิมของบุคคล/กลุม-องคกร/หนวยงาน/สังคม สาม ความสลับซับซอน ถายิ่งมี

ความสลับซับซอน ก็ยิ่งไดรับการยอมรับหรือมีการตอบรับไดชา สี่ ความสามารถในการ

ทดลองใชได และ หา ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได 2) ชองทางในการเผยแพร/

กระจาย (Channel) 3) เวลา/ชวงเวลา/ระยะเวลา (Time) และ 4) ระบบสังคม (Social 

System)  

จากการวิเคราะห พบวา ระบบ PC มีขอไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ 2-3 

ประการคือ 1) ระบบ PC เนนการดูแลรักษาท่ีบาน (home care) และการเสียชีวิตท่ีบาน

ของผูปวยระยะทาย จะไดไมทุกขทรมาน ไมตองเสียชีวิตคาทอหายใจและอุปกรณตาง ๆ 

ระโยงระยาง ทําใหไดอยูใกลชิดกับครอบครัว ทําใหคนในครอบครัวไดมีโอกาสดูแลผูปวย ได

ชําระสิ่งท่ีคางคาใจ ไดทดแทนบุญคุณ ไดเตรียมการร่ําลา ทําใหผูปวยจากไปดวยความสงบ

อยางมีศักดิ์ศรี 2) ระบบ PC ทําใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและญาติ/

ครอบครัวผูปวยรูสึกวา การไดดูแลซ่ึงกันและกันในชวงสุดทาย เปนภารกิจท่ีมีคุณคา ทุก

คนไดมีโอกาสทําหนาท่ีเพ่ือนมนุษยรวมชะตะกรรมเดียวกันอยางสวยงามในวาระสุดทายของ

ผูปวย และ 3) ระบบ PC ทําใหคาใชจายในการดูแลรักษาถูกลง เม่ือรักษาอยูท่ีบาน เม่ือ

เปรียบเทียบกับการรักษาในสถานพยาบาล 30 วันสุดทายกอนการเสียชีวิต (26,372 บาท 

และ 45,000 บาท ตามลําดับ) ถามีการจางผูดูแลเดือนละ 15,000 บาท แตถาไมจางหรือดูแล

เองโดยญาติ จะเสียคาใชจายในการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน 11,372 บาท ตอเดือน   

สําหรับความเขากันไดกับคานิยม ความคิด ความเช่ือ บรรทัดฐานทางสังคม พบวา 

ผูนับถือศาสนาพุทธจํานวนมาก ท่ีไมคอยมีการฝกปฏิบัติ หรือ ยังเขาไมถึงแกนแทของหลัก
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พระธรรมคําสอน มักจะยอมรับการดูแลแบบ PC ไมไดหรือไดยาก จํานวนมากยังมองวาการ

ดูแลแบบ PC เปนการปลอยใหตาย บางสวนมองวาเปนการุณยฆาต จํานวนไมนอยจึงยังไม

ยอมรับหรือไมทําตามความประสงคของผูปวยท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการ

สาธารณสุขในชวงสุดทาย (living will) และบางสวนยังคงตองการยื้อใหมีการรักษาใหถึงท่ีสุด 

เพราะมองวาเปนการตอบแทนบุญคุณครั้งสุดทาย ถาไมรักษาใหถึงท่ีสุด แสดงวาไมมีความ

กตัญู ในขณะท่ีแพทยจํานวนไมนอยยังไมเขารวมระบบ PC เพราะบางสวนมองวา เปนการ

สงเสริมใหผูปวยติดยามอรฟน ขณะท่ีบางสวนไมตองการมีปญหาทางกฎหมายกับญาติ กรณีมี

การฟองรอง และอีกบางสวนมองวา อํานาจในการตัดสินใจรักษาหรือไมรักษาตอ ยังควรเปน

อํานาจและบทบาทของแพทย ไมใชของผูปวย ในขณะท่ีแพทยอีกบางสวน ถึงแมมีความรู 

ความเขาใจ เห็นดวยกับระบบ PC แตก็ไมเขารวม เพราะไมใชจริต ความชอบหรือความสนใจ

ของตน 

สําหรับประเด็นความสลับซับซอนของระบบ PC พบวา มีความสลับซับซอนในการ

ประเมินและคัดกรองผูปวยพอสมควร เพราะตองมีการประเมินท้ังหมด 9 ดาน ท้ังเรื่องโรค/

โรครวม, กาย/สมรรถนะ/อาการ (ใชเครื่องมือหลายอยางท้ัง PPS, ADL, ESAS ฯลฯ), 

ความสามารถในการตัดสินใจ, การรับรูโรค/พยากรณโรค, สภาวะจิตใจ, ความเปนอยู, 

ครอบครัว/สังคม, จิตวิญญาณ และการเตรียมตัวรับกับความตาย ซ่ึงแตกตางจากการประเมิน 

คัดกรอง และ/หรือ การดูแลรักษาผูปวยปกติท่ัวไป ท่ีเคยปฏิบัติกันมา ทําใหผูปฏิบัติบางสวน

รูสึกวามีความยุงยาก มีรายละเอียด มีสิ่งท่ีไมเคยชินหรือไมเคยปฏิบัติทําใหไมคอยม่ันใจ 

โดยเฉพาะการประเมินสภาวะจิตใจ จิตวิญญาณ และการพูดคุยสนทนาหรือสื่อสารเก่ียวกับ

การดําเนินของโรค, การแจงขาวราย ไมใหราย, และการเตรียมตัวรับกับความตาย รวมถึงการ

จัดประชุมครอบครัว (family meeting) และการทําการวางแผนการดูแลลวงหนา (Advance 

Care Plan : ACP) ซ่ึงตองมีการกําหนดเปาหมายในการดูแลรวมกันระหวางผูปวย ญาติและ

ทีมรักษา ซ่ึงทีมรักษามองวาเปนสิ่งท่ีทําไดยาก ประกอบกับอาการของโรคของผูปวยแตละคน

มีความแตกตางกันไป ไมเหมือนกัน ไมมีอะไรแนนอน/ตายตัว ทําใหในหลาย ๆ กรณี 

คาดการณไดยาก วิธีท่ีใชไดผลกับผูปวยรายนี้ อาจใชไมไดกับอีกหลาย ๆ คน จนเรียกกันวา

เปน “ศาสตรแหงความไมแนนอน” (science of uncertainty) ซ่ึงความไมแนนอนหรือ

การคาดการณยากดังกลาว มีผลทําใหบุคลากรจํานวนหนึ่งขาดความม่ันใจในการทํางานดาน 

การดูแลแบบประคับประคอง   
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ดานการสังเกตเห็นผลไดชัดเจน พบวา ระบบ PC นี้มีสิ่งท่ีสังเกตเห็นผลลัพธไดชัดเจน 

เพราะทําใหผูปวยรูสึกสบาย ไมรูสึกทนทุกขทรมาน ญาติผูปวยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในผูปวย

ไดชัดเจน และจากการเยี่ยมบานผูปวย พบวา ประเด็นนี้ไดรับการยืนยันวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ประการหนึ่งของระบบ PC นอกจากผลลัพธอ่ืน ๆ ตามท่ีนําเสนอไปแลวขางตน  

สําหรับชองทางการทํางาน พบวา ใชชองทางการสื่อสาร การแพรกระจาย เพ่ือใหเกิด

การยอมรับ แนวคิดการตายดีและระบบ PC หลายชองทางดวยกัน ท้ังแบบเปนทางการและ

ไมเปนทางการ ท้ังแบบการสื่อสารกับสาธารณะ/มวลชน และการสื่อสารแบบบุคคลกับบุคคล, 

บุคคลกับกลุมบุคคล และกลุมบุคคลกับกลุมบุคคล ใชการขับเคลื่อนท้ังแบบโครงสรางแนวดิ่ง 

(top-down) และการสื่อสาร/ปฏิสัมพันธแบบไมมีโครงสราง (non-structure) หรือเปนการ

สรางความสัมพันธแนวราบ (horizontal relationships) ทําใหเกิดเครือขายตาง ๆ จํานวน

มากเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเครือขาย TPCN เครือขายพระสงฆ เครือขายแพทยพยาบาลดาน PC 

เครือขายในชุมชน เชน เครือขาย อสม. ดาน PC รวมถึงการเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู

แลว อาทิเชน เครือขายเตียงผูปวย ท่ีมีระบบและเครือขายการชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน

ระดับประเทศ 

สําหรับชวงเวลาการทํางานของชุดโครงการ พบวา มีความเหมาะสมและทันการณ

เปนอยางยิ่ง ทําใหสังคมมีระบบ PC ไดทันกับเวลา หรือทันกับการขยายตัวของปญหาและ

ความตองการ อันเปนผลมาจากการเปนสังคมสูงวัย (aging society) ท่ีมีผูปวยสูงอายุ ผูปวย

ติดบานติดเตียง ผูปวยพิการ และผูปวยระยะทายเพ่ิมข้ึน ตามไปดวย แตสําหรับระยะเวลาใน

การทํางานของชุดโครงการ พบวา สั้นไป เนื่องจากมีภาระงานหรือสิ่งท่ีตองการบรรลุจํานวน

มาก แตมีเวลาการทํางานจริง ๆ เพียงแค 3 ปหรือนอยกวา เพราะตองประสบกับอุปสรรคใน

การเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ เนื่องจากตรงกับชวงเวลาท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ถูกตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ทําใหไมสามารถเบิกเงินได ทํา

ใหระยะเวลาการทํางานท่ีนอยอยูแลว นอยลงไปอีก และไมสามารถดําเนินภารกิจบางอยางท่ี

กําหนดไวไดทันเวลา 

ดานระบบสังคม (Social System)  พบวา มีระบบและโครงสรางรวมศูนยอยู ท่ี

สวนกลาง ทําใหระบบอํานาจการตัดสินใจมีหลายระดับ หลายสวน สงผลตอการแพรกระจาย

ของแนวคิดและรูปแบบระบบ PC และการยอมรับ 
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ผลกระทบสําคัญ (Major Impacts) ของการทํางานของชุดโครงการ :  

 เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ: ทําใหบุคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสุข ชุมชน และสังคม/ภาคสาธารณะ รูจักพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ มาตรา 12 ท่ีใหสิทธิในการขอตายตามธรรมชาติกับผูปวย หรือ

ประชาชนท่ีเจ็บปวยและไมสามารถรักษาไดแลวมากข้ึน 

 เกิดการเปลี่ยนแปลงดานนโยบาย ทําใหกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับ

เรื่องนี้มากข้ึน บางชวงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเรื่อง PC 

เปนนโยบายท่ีโดดเดน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบตามมา มีการจัดตั้ง

ศูนย PC ในสถานพยาบาลตาง ๆ และมีพยาบาลรับผิดชอบในเรื่อง PC อยาง

นอย 1 คนในระยะเริ่มตน  

 เกิดระบบ PC ข้ึนในสถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีไมใช พ้ืนท่ีการทํางานของชุด

โครงการโดยตรง ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ในขอบเขตท่ัวประเทศ 

 กรมการแพทย และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับเรื่อง 

PC ดวยการผนวกเรื่อง PC เขาไปในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

ของเขตสุขภาพตาง ๆ ท้ัง 13 เขต และถูกบรรจุในแผนพัฒนากระทรวง

สาธารณสุข 20 ปดวย  

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหความสําคัญกับระบบ PC 

อยางตอเนื่อง ปจจุบันไดจายคาตอบแทนเยี่ยมบาน เพ่ือใหระบบการดูแลผูปวย

ท่ีบาน (home care) เปนระบบท่ีมีการเยี่ยมบาน (home visit) โดยบุคลากรท่ี

เก่ียวของอยางตอเนื่อง แตยังไมไดจายคาชดเชยการสูญเสียรายไดใหกับผูดูแล

ท่ีมีฐานะยากลําบาก ท่ีตองออกจากงาน/หยุดงาน เพ่ือมาดูแลพอแมหรือ

บุพการีของตนเองในชวงสุดทาย  

 เกิดการปรับตัวและปรับระบบในการผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวของราช

วิทยาลัยแพทย เวชศาสตรครอบครัว ทําให เ กิดหลักสูตร “การบริบาล

ประคับประคอง” เปนเวลา 1 ป ซ่ึงจะทําใหมีจํานวนแพทยเพ่ิมข้ึน และเพียงพอ

ตอการทํางานในระบบ PC ท่ีมีจํานวนผูปวยหรือมีความตองการมากข้ึน 

 ท่ีผานมา แมไมไดรับทุนจากแหลงใด ก็มีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ไมหยุด 

พยายามหาชองทางตาง ๆ ในการทํางาน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ

อยางครอบคลุม ท่ัวถึง เสมอภาค และเทาเทียมในทุกพ้ืนท่ี  
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดข้ึนและพัฒนาการของระบบ PC ของไทย :  

เปนท่ีชัดเจนวา ระบบ PC เปนระบบการแพทยและสังคมท่ีมีนัยสําคัญตอประชาชนทุก

คน เพราะเปนสิ่งท่ีทุกคนตองเผชิญในชวงสุดทายของชีวิต แตก็ไมไดหมายความวาคนเราทุก

คนจะเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้และสนับสนุนการทํางานของระบบนี้โดยอัตโนมัติ ในทางตรงกัน

ขาม พบวา ท่ีผานมาตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคหลายดาน ท้ังดานงบประมาณ คาตอบแทน

ของบุคลากร การจัดตั้งทีม ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขบางสวน 

ทัศนคติของผูบริหารสถานพยาบาลในหลายระดับ วัสดุอุปกรณ, เครื่องมือ, เวชภัณฑท่ีมีนอย 

แตก็สามารถฝาฟนมาได พบวา มีปจจัยท่ีเกี่ยวของ 3-4 ระดับท่ีทําใหระบบ PC เกิดข้ึนและ

มีพัฒนาการมาจนปจจุบัน กลาวคือ 1) ปจจัยระดับปจเจกบุคคลของแกนขับเคลื่อนหลกั ท่ี

มีความมุงม่ัน มีใจ มีความเห็นใจในผูปวยในระดับสูง 2) ปจจัยระดับทีมงาน มีจิตสํานึกตอ

ปญหาในระดับสูง มีการเรียนรูสูง มีความเปนกัลยาณมิตร ไดรับเกียรติจากหัวหนาทีม ไดรับ

การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 3) ปจจัยบริบทวิชาชีพ ท่ีสัมผัสกับผูปวยอยางใกลชิด ทําให 

มองเห็นความทุกขทรมานของผูปวย เพราะรักษาแบบเดิมตอไปไมได ทําใหเกิดการฉุกคิดและ

มีสวนรวมในการพัฒนาระบบ PC 4) ปจจัยบริบทชีวิตของผูปวยและครอบครัว มีความทุกข 

วิตกกังวล ไมทราบชะตากรรมของตนเอง เพราะแพทยไมกลาบอกความจริง และ 5) ปจจัย

ระดับสังคมใหญ คือ การเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน ท่ีจะมีผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดบานติดเตียง 

ผูปวยพิการ และผูปวยระยะทายเพ่ิมข้ึน ทําใหเปนแรงผลักท่ีสําคัญ  

 

สรุปประเด็นสําคัญของระบบ PC : ปจจัยท่ีทําใหระบบ PC เกิดข้ึนไดและมี

พัฒนาการข้ึนกับบุคลากรท่ีมีจิตใจและมีความเห็นใจผูปวย อาจกลาวไดวา “ใจ” สําคัญ

ท่ีสุด สําหรับเรื่องความรูและทักษะจะตามมาไดไมยาก ถามีใจและใหคุณคากับเรื่องนี้ ท่ี

จริงแลว ระบบ PC เปนส่ิงท่ีทุกคนจะไดรับประโยชน เพราะในทายท่ีสุดทุกคนตองจากไป 

เม่ือถึงเวลา ถาทุกคนใหคุณคาและทําความเขาใจ ส่ิงท่ียากก็จะงายในพริบตา และท่ี

สําคัญเรื่อง PC ไมใชแคศาสตรทางการแพทย แตเปนท้ังศาสตรและศิลปทางการแพทย

และสังคม สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรากฏอยูในบทสุดทายจํานวน 10 

กวาหนา โปรดสละเวลาในการอาน เพ่ือจะไดชวยกันคิดตอยอดตอไปอยางมีพลัง  
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คําสําคัญ (Keywords) การดูแลประคับประคอง/ระบบการดูแลประคับประคอง (PC หรือ 

ระบบ PC); การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ PC; ความรูและทักษะของบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข; การสรางความตระหนักในภาคสาธารณะ; การตายดี/มรณานุสติ; การดูแล

มิติจิตใจ/จิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปญญา; การวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎี 3 

กรอบ คือ กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพออตตาวา, กรอบแนวคิดและกรอบ

การทํางานของ WHO, และ กรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการ

ยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร   
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คํานํา 

 

รายงานจากการดําเนินโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลชุดโครงการ การสรางเสริมสุข

ภาวะในชวงทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559 แบงออกเปน 2 เลม คือ รายงานเลมที่หนึ่งวาดวย

เร่ือง “ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง : ศาสตรและศิลปทางการแพทยและ

สังคม” นําเสนอเนื้อหาสําคัญคือ หนึ่ง ผลการวิจัยติดตามและประเมินชุดโครงการทั้งสามที่ไดรับทนุ

จากสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สอง ผลการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบ

แนวคิดและทฤษฎี 3-4 กรอบ ไดแก กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา  กรอบแนวคิดการดูแล

แบบประคับประคองและกรอบ 6 เสาหลักการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพขององคการอนามัย

โลก และแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชู

เมกเกอร   

สําหรับรายงานที่เลมที่สอง วาดวยเร่ือง “สถานการณการสรางเสริมสุขภาวะผูปวยระยะ

ทาย: ผลจากขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ” นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่

ไดมาจากการเก็บขอมูลในพื้นที่เมื่อเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และรายงานผลใหเห็น

สถานการณปจจุบันของระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายในรูปแบบของการดูแลแบบประคับ 

ประคองในระดับปฏิบัติการวาเปนอยางไร บุคคลที่เก่ียวของมีความสามารถมากนอยเพียงไร มี

ทัศนคติตอการตายดีอยางไร รวมถึงผูปวยไดรับการดูแลมากนอยเพียงไร และอยางไร ตลอดจน

บทเรียน ปญหาอุปสรรคที่เก่ียวของจากมุมมองของผูที่เก่ียวของ   

คณะผูวิจัยหวังวารายงานทั้งสองเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจเก่ียวกับการดูแลผูปวย

ระยะสุดทายไมวาจะเปนบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ ผูที่ตองการเปนจิตอาสาดูแลผูปวย หรือผู

ที่กําลังดูแลผูปวยที่อยูในวัยสูงอายุหรือผูที่อยูในระยะทาย ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ตองการหาโอกาส

การตายดีใหกับผูที่ตนเองรักหรือแมแตตัวเอง และคณะผูวิจัยเชื่อมั่นวาขอมูลการวิเคราะห ขอ

คนพบทั้งเชิงบวกและลบ ขอเสนอแนะ ที่ไดจากจากโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลนี้ จะเปน

ฐานความรูปจจุบันที่สําคัญตอการคิดตอยอดเพื่อใหระบบการดูแลผูปวยระยะทายในประเทศไทย

เกิดข้ึนในทุกหนวยบริการดานสุขภาพตั้งแตระดับชุมชน สถานพยาบาลทุกระดับ จนถึงระดับ

นโยบาย และประชาชนทุกคนไดรับรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายดวยแบบแผนการดูแลแบบ

ประคับประคอง และสามารถกําหนดวิถีการตายดีใหกับตนเองได หากรายงานนี้ มีขอผิดพลาด

ประการใด คณะผูวิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้  

คณะผูวิจัย 

กรกฎาคม 2564  

คํานํา 



xvii 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต 

พ.ศ. 2556 – 2559 ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูใหขอมูลที่ตองการเห็นความกาวหนาของ

ระบบการดูแลแบบประคับประคองในสังคมไทย ไมวาจะเปนแพทย คณาจารย นักวิชาการ ที่มี

บทบาทนําขับเคลื่อนนโยบายการดูแลแบบประคับประคอง คณะทํางานพัฒนาระบบการดูแลให

เกิดข้ึนทั่วประเทศ บุคลากรสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลทุกระดับที่ไดเขาเยี่ยม จิตอาสาทั้ง

ประชาชนทั่วไปและพระสงฆที่มีสวนรวม ผูปวยและครอบครัวผูปวย 

คณะวิจัยประทับใจในการปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายดวยความทุมเททั้งกายและใจ 

เห็นแววตามุงมั่นและตั้งใจในการทํางานของทุกคนที่ไดลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยและครอบครัวรวมกับ

คณะวิจัย และซาบซึ้งในการสละเวลาและความตั้งใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกทานในการนําเสนอ

ขอมูลที่ไดจัดเตรียมมาเปนอยางดี การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น แบงปนประสบการณ

และความรูสึกในดานคุณคาจากการที่ไดมีโอกาสดูแลผูปวยระยะสุดทาย และใหทัศนะเก่ียวกับการ

ดูแลในมุมมองทางการแพทย มุมมองของผูดูแล มุมมองของพระสงฆ และมุมมองของผูนําจิต

วิญญาณ ที่ทําใหคณะผูวิจัยมีความกระจางมากข้ึน และกระตือรือรนที่จะนําองคความรูจากการวิจัย 

ติดตาม และประเมินผลคร้ังนี้ สื่อตอสาธารณะใหมีความรูความเขาใจ หาโอกาสในการตายดีใหกับ

บุคคลใกลชิด บุคคลที่รัก หรือแมกระทั่งใหกับตนเอง ในการนี้คณะวิจัยขอขอบคุณทุกทานมา ณ 

โอกาสนี ้

 

 คณะผูวิจัย 

 กรกฎาคม 2564    

 

  

กิตติกรรมประกาศ 
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1. หลักการและเหตุผล หรือความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

เนื่องจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวมมือกับ

องคกรทางดานสุขภาพและ/หรือ องคกรเชิงยุทธศาสตรดานสุขภาพหลายองคกร ไดแก 

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสมาคมบริบาลผูปวย

ระยะทาย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกรประสานในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-

2559 เพ่ือเปนเครื่องมือเชิงระบบในการขับเคลื่อนเรื่องการเสริมสรางสุขภาวะในระยะทาย

ของชีวิต ท่ีเนนเรื่องการสื่อสารเชิงรุกและการสื่อสารสาธารณะ การเชื่อมประสานองคกรภาคี

ท่ีเก่ียวของ การสงเสริมการจัดทําขอเสนอเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบของแตละพ้ืนท่ี แต

ละองคกร/หนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูประสบกับภาวะการเจ็บปวยรุนแรงและเรื้อรังสามารถลด

ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน หรือมีการเจ็บปวยทางกาย แตไมเจ็บปวยทางใจ และเพ่ือทํา

ใหผูปวยในระยะทายของชีวิต บุคคลในครอบครัว จิตอาสา และผู เ ก่ียวของมีความรู

ความสามารถ ความพรอม ในการรับมือกับความเปนจริงในชีวิตไดดีข้ึน มีการดูแลผูปวยระยะ

ทายอยางมีความเปนมนุษยหรือดวยหัวใจของความเปนมนุษย (humanized health care) 

มากข้ึน  

ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปวยระยะทายไดจากโลกนี้ไปอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือท่ี

เรียกกันวา “การตายดี” โดยไดรับการดูแล, การเตรียมการตาง ๆ ดวยความเขาใจของญาติ, 

คนในครอบครัว, จิตอาสา, ชุมชน, บุคลากรทางการแพทย พยาบาล และสาธารณสุข และ

สถานพยาบาล  

การท่ีองคกรตาง ๆ ดังกลาวขางตนมองวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญและจําเปนเรงดวน 

สวนหนึ่งเปนเพราะประเทศไทยยังใหความสําคัญกับเรื่องนี้ไมมากนัก อีกท้ังยังไมไดเตรียมการ

ในการรับมือกับประเด็นนี้อยางจริงจัง ท้ัง ๆ ท่ีเปนประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยน

ผานเปนสังคมสูงวัย (Aging Society) ท่ีจะมีผูปวย หรือผู ท่ีตองเผชิญกับภาวการณการ

เจ็บปวยในระยะทายกอนการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญหรือจํานวนมากอาจตองอยูใน

ภาวะการเจ็บปวย หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา “การติดเตียง” เปนเวลานาน ซ่ึงหมายถึงวา 

ตองอยูในสภาวะการพ่ึงพิงคนอ่ืน ท้ังพ่ึงพิงคนในครอบครัว และ/หรือ พ่ึงพิงบุคลากรสุขภาพ

ของภาครัฐ หรือเอกชน หรือ เกิดภาวะท่ีไมสามารถพ่ึงพาตนเองได และอาจจะไมไดรับการ

ดูแลรักษาอยางถูกตองเปนเวลานานกอนการจากไป ซ่ึงจะเปนประเด็นปญหาท่ีทวีความ



4 

รุนแรงมากยิ่งข้ึน ถาไมมีการเตรียมการในเรื่องนี้อยางเปนระบบ โดยเฉพาะการสรางความ

ตระหนัก การสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติท่ีถูกตอง การมีทักษะ เทคนิคตาง ๆ ท่ีถูกตอง 

รวมถึงการเสริมพลัง และการเตรียมตัวเตรียมใจใหกับตัวผูปวย หรือผูมีแนวโนมจะปวย 1

1   

ตลอดจนถึงการเตรียมการใหกับครอบครัว ผูดูแล จิตอาสา บุคลากรทางการแพทย พยาบาล

และสาธารณสุข องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ชุมชน และสังคมโดยรวมดวย  

อยางไรก็ตาม สําหรับเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายนี้ พบวา ไมใชเฉพาะตัวผูปวย 

ครอบครัว ผูดูแล จิตอาสา องคกรภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ชุมชนประเภทตาง ๆ และสังคม

ท่ัวไปเทานั้น ท่ียังไมคอยทราบหรือยังไมคอยใหความสําคัญ หรือยังไมคอยตระหนักหรือยังไม

มีการเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพรอมดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมการเชิง

ระบบท่ีครอบคลุมมิติตางๆ แตพบวา แมแตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอีกจํานวน

มากท่ีมีบทบาทหนาท่ีโดยตรงหรืออาจจะตองเปนผูท่ีมีบทบาทภาระหนาท่ี ท่ีตองเก่ียวของกับ

การดูแลแบบประคับประคองทางออมดวยก็ตาม ก็พบวายังไมคอยทราบ หรือ ยังไมคอยมี

ความรู ความเขาใจ ศักยภาพหรือความสามารถ ทักษะ เทคนิค การแสดงบทบาทตาง ๆ ท่ี

จําเปน หรือยังไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องนี้กันมากเทาท่ีควรจะเปน 

นอกจากนี้ ความเปนจริงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การดูแลผูปวยระยะทาย และ/

หรือ การเสริมสรางสุขภาวะใหกับผูปวยระยะทายแบบประคับประคองนั้น ไมไดมีแตผูสูงอายุ 

หรือ ผูปวยในวัยปลายเทานั้น แตยังมีการดูแลผูปวยในวัยอ่ืน ๆ ท่ีเปนโรคท่ีรักษาไมได หรือถึง

รักษาได แตก็ไมหาย ดังเชน โรคมะเร็ง หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีเรื้อรัง และบางโรคมีความรุนแรง เชน 

โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง, 

โรคเบาหวาน รวมท้ังโรคหรืออาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุ หรือไดรับผลกระทบจาก

การเกิดอุบัติเหตุประเภทตาง ๆ  

ดังนั้น ประเด็นการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง หรือการเสริมสรางสุขภาวะ หรือ 

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับผูปวยท่ีมีภาวะการเจ็บปวยท่ีรุนแรง เรื้อรัง และตองการการดูแลรักษา

อยางถูกตองดวยความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น ควรไดรับการทําความเขาใจใหถูกตองและมีความ

ครอบคลุมผูปวยทุกกลุม และทุกประเภทของการเจ็บปวยหรือทุกโรคดังกลาวแลวขางตน 

โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคท่ีสืบเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุรุนแรง ซ่ึงมีอัตราการเจ็บปวย

และอุบัติการณท่ีคอนขางสูงในประเทศไทย 

                                                      
1  อันเปนผลมาจากการมีโรคเรื้อรังตาง ๆ การสูงอายุ และความชุกของโรคบางประการดังเชน มะเร็ง, หลอดเลือด

หัวใจ, หลอดเลือดสมอง และไต เปนตน 
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ดวยเหตุนี้ การกําหนดเนื้องานหรือสาระหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ท่ีสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน จึงมีอยางนอย 3 องคประกอบหลัก

ดวยกัน คือ หนึ่ง การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร ภายใตชุดโครงการแผนยุทธศาสตรชาติวาดวย

การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต รับผิดชอบหลักโดยสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) สอง การขับเคลื่อนในดานการพัฒนาระบบและบุคลากรตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ ภายใตชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต รับผิดชอบหลักโดย 

สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย นําโดย รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล สังกัดคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ สาม การขับเคลื่อนในดานสุขภาวะทางปญญา 

ภายใตโครงการการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย รับผิดชอบ

หลักโดย เครือขายพุทธิกา 

ท้ังนี้ พบวา ชุดโครงการท้ังสามนี้ไดใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับภาคีหลายภาค

สวน แตแตกตางกันในระดับการทํางาน ท่ีอาจมองไดวาเปนการขับเคลื่อนในสองมิติใหญ ๆ 

ดวยกัน คือ มิติเชิงกวางและมิติเชิงลึก สําหรับงานมิติเชิงกวาง ก็คือ งานเชิงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรภายใตชุดโครงการแผนยุทธศาสตร  ฯ รับผิดชอบหลักโดย สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดระบบและกลไก

ตาง ๆ ในทุกระดับ รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การผลักดันหรือการ

สนับสนุน สงเสริมใหภาคีเครือขายตาง ๆ จัดทําขอเสนอเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการลงมือปฏิบัติ

ในสิ่งท่ีจําเปนในพ้ืนท่ี องคกรตาง ๆ รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะท่ี 2 ไปจนถึงการ

ประสานงานหรือการบูรณาการงานรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปใน

ทิศทางท่ีกําหนดไวรวมกันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

นอกจากการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการทํางานในเชิงกวางแลว ก็ยังมีการ

สนับสนุนและสงเสริมในการทํางานเชิงลึก  (และกวางในบางสวน)  ภายใตการทํางานของชุด

โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต ซ่ึงพบวา มีเนื้อหาสาระหลักหลายดาน

ดวยกัน ไมวาจะเปนการสรางความตระหนักทางสังคมเก่ียวกับวิถีการตายอยางสงบ การ

พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยชุมชนมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข เภสัชกร จิตอาสา บุคคลในครอบครัว และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเรื่องนี้ การ

พัฒนาหลักสูตรดานการบริบาลผูปวยระยะทาย การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา การจัดการ

ความรู การจัดตั้งศูนยฝกอบรมในภูมิภาค และการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาและจิต

วิญญาณ ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะ

ทาย  
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ซ่ึงการทํางานในเชิงลึกท้ังสองสวนนี้ไดรวมมือกับสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย และ

เครือขายพุทธิกา ซ่ึงพบวา องคกรหรือเครือขายท้ังสองประเภทนี้มีศักยภาพ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการทํางานดานนี้อยูในระดับหนึ่งแลว อีกท้ังมีเครือขาย

การทํางานอยางกวางขวาง ท่ีเชื่อมกับบุคลากรในโรงพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาล และผูนํา

ทางจิตวิญญาณของหลักศาสนาตาง ๆ ไมวาจะเปนพุทธ คริสต และอิสลาม และยังเชื่อมกับ

จิตอาสาหรือผูนําในชุมชนทองถ่ินอีกดวย       

สําหรับการขับเคลื่อนโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณในการดําเนินงานเรื่องนี้ ท่ีมี รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง 

ไพโรจนกุล เปนนายกสมาคม และเปนผูรับผิดชอบหลักในการทํางานเชิงลึกในครั้งนี้ ดังกลาว

แลวขางตนนั้น พบวา ไดใหความสําคัญกับกลุมผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือ

กลุมเปาหมายตาง ๆ จํานวนมากหลายประเภทดวยกัน ไมใชเฉพาะบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุขเทานั้น แตครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดทุกประเภท แตก็ยังคงให

น้ําหนักของงานไปท่ีกลุมบุคลากรหลัก ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษาพยาบาล หรือ

บุคลากรท่ีเปน “แพทย พยาบาล และเภสัชกร” รวมถึงจิตอาสา, ผูดูแลผูปวยหรือสมาชิกใน

ครอบครัว, ผูนํา, กลุมหรือองคกรสําคัญตาง ๆ ในชุมชน และปจเจกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

เก่ียวกับเรื่องนี้ดวย  

สําหรับ ผลลัพธหรือการบรรลุเปาหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธตาง ๆ ของชุด

โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิตท่ีรับผิดชอบหลักโดยสมาคมบริบาลผูปวย

ระยะทาย ซ่ึงเปนการทํางานท้ังในเชิงลึกและเชิงกวาง (บางสวน) นั้น ไดกําหนดรวมกันใน

บรรดาผูเก่ียวของท้ังหลายไววาจะตองเกิดสิ่งดังตอไปนี2้2 คือ  

1) สังคมเกิดการตระหนักและรับรูเรื่องการตายดี พรอมท้ังใหความสําคัญ และมีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเจ็บปวยและการดูแลผูปวยระยะทาย 

2) บุคลากรสาธารณสุขเห็นความจําเปนและความสําคัญของการใหบริการดูแลสุขภาพ

หรือสุขภาวะของผูปวยระยะทาย 

                                                      
2 สําหรับการเขียนผลลัพธหรือเปาหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ ณ ท่ีน้ี ผูวิจัยหลัก/ผูเสนอโครงการไดทําการปรับ

ภาษาบางจุด และจัดระบบใหม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะผลลัพธท่ีระบุไวในเอกสารตนฉบับ ท่ีได
รับมามีการทับซอนบางจุด ซ่ึงอาจจะทําใหการประเมินผลทําไดยาก จึงนํามาเขียนใหม เพ่ือใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น แตไมผิดเพ้ียนจากความหมายเดิม เพียงแตตัดบางคําออก และจัดระบบ จัดกลุม รวมท้ังมีการเรียงลําดับ
ใหมในบางขอ 
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3) ผลการศึกษาวิจัยระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย ซ่ึงสามารถนําไป

ถอดบทเรียนและสังเคราะหใหเกิดองคความรูในดานการบริบาลผูปวยระยะทายในบริบทของ

สังคมไทย 

4) ระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายท่ีคุมทุน โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัย

และองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

5) ระบบบริการสาธารณสุขในการบริบาลผูปวยระยะทายในโรงพยาบาลระดับตาง ๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และตอเนื่องถึงชุมชน โดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม   

6) ศูนยฝกอบรมในทุกภาคของประเทศ เพ่ือฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ให

สามารถบริบาลผูปวยระยะทายไดอยางเปนองครวม รวมถึงการพัฒนาการอบรมผูดูแลผูปวย

และจิตอาสาเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน  

7) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมท้ังศักยภาพของทีมงาน/ทีมดูแลท่ีเพ่ิมข้ึน อันเปน

ผลมาจากการไดมีโอกาสเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวาระและโอกาสตาง ๆ 

8) แนวปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เพ่ือใหเกิด

การบริการท่ีไดมาตรฐานเปนแนวเดียวกัน 

สําหรับการทํางานภายใตชุดโครงการ ฯ นี้ ไดกําหนดหรือระบุไววา จะทําการ

ขับเคลื่อนเปนระยะเวลาท้ังหมด 3 ป (กันยายน 2556 - มิถุนายน 2559) โดยกําหนดใหแกน

หลัก ท่ี เปนแพทยและพยาบาลในองคกรต า ง  ๆ  ซ่ึ งพบว าส วนใหญ ทํ างานอยู ใน

สถาบันการศึกษาทางการแพทย 33 ไดทํางานในเชิงประเด็นท่ีตนเองถนัด รวมกับเครือขาย

ประเภทตาง ๆ ของตน ท้ังในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีโครงการและผลงานตาง ๆ ท่ีแตกออกมาจากโครงการยอย ภายใตชุด

โครงการใหญนี้อีกจํานวนมาก ซ่ึงพบวา เครือขายท่ีมีบทบาทและผลงานประเภทตาง ๆ นั้น

กระจายตัวอยูในขอบเขตท่ัวภูมิภาคของประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

ตางจังหวัด ยกตัวอยางเชน ฝายการพยาบาล และศูนยบริรักษ  รพ. ศิริราช, ภาควิชาพยาบาล

ศาสตร และคณะแพทยศาสตร  รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนยชีวาภิบาล  รพ. 

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะพยาบาล

ศาสตรเก้ือการุณย และคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ, กองการพยาบาล  รพ. ภูมิพล,  รพ. สงฆ,  รพ. บํารุงราษฎร,  รพ. มหาวชิรา

                                                      
3 โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ลงกรณธัญบุรี, เครือขายพุทธิกา สําหรับในตางจังหวัด ยกตัวอยางเชน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา และ  รพ. คลองใหญ จังหวัดตราด ในภาคตะวันออก สําหรับในภาคอ่ืน ๆ 

เชน ภาคเหนือ มี  รพ. มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน หรือภาคใต ยกตัวอยางเชน บานปนรัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปนตน  

โดยสรุป พบวา ภายใตการทํางานของชุดโครงการดังกลาวนี้ไดทําใหเกิดเครือขายระดับ

ตาง ๆ ท่ัวประเทศ หรือรวมแลวไมต่ํากวา 30 องคกรในขอบเขตท่ัวประเทศท่ีไดเขามารวม

การขับเคลื่อนในครั้งนี้ อยางไรก็ดี สําหรับการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จะยังไมได

ลงลึกไปยังเครือขายตาง ๆ เหลานั้นท้ังหมด แตจะนับเครือขายเหลานี้เปนผลผลิตและผลลัพธ

ของการทํางานในเชิงยุทธศาสตรและเชิงการทํางานรวมกันของเครือขายท่ีเก่ียวของของทุกชุด

โครงการ 

นอกจากนี้ ก็ยังมีเนื้องานท่ีมีมิติเชิงลึก (และเชิงกวางบางสวน) ท่ีทํารวมกันภายใตชุด

โครงการท่ีชื่อวา “โครงการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย” ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางพยาบาล พระสงฆ และจิตอาสา 

ท่ีตอเนื่องจากระยะท่ี 1 รับผิดชอบโดยเครือขายพุทธิกา ท่ีตองการบรรลุผลลัพธและ

ผลกระทบสุดทายท่ีสําคัญ คือการมีระบบสุขภาพท่ีเอ้ือตอการตายดี มีการเพ่ิมมิติจิตวิญญาณ

หรือสุขภาวะทางปญญาเขาไปในระบบการดูแล ผูเก่ียวของมีทัศนคติท่ีถูกตองตอเรื่อง “การ

ตายดี” และสังคมไทยมีสุขภาวะทางปญญา (ซ่ึงก็คือ การมีความรูและความคิดท่ีถูกตอง

เก่ียวกับเรื่องการเจ็บปวยและการตาย) แตทางโครงการ ฯ ก็ไดระบุไวดวยเชนกันวา ผลลัพธ

และผลกระทบท้ังสองประการนี้ จะยังไมเกิดข้ึนภายในชวงเวลาการทํางานของโครงการเพียง

แค 2 ปในระยะท่ีสองนี้ สําหรับเนื้องานของโครงการนี้ พบวา ไดมุงเนนไปท่ีการพัฒนาองค

ความรู คูมือ เทคนิคการดูแลสุขภาวะทางปญญาใหกับผูปวย การพัฒนาและเสริมพลัง

โรงพยาบาลตนแบบใหทํางานตอเนื่องและเปนพ้ืนท่ีเรียนรูได การขยายผลการทํางานไปยัง

โรงพยาบาลใหม ๆ การพัฒนาทักษะและสรางทีมวิทยากรใหสามารถถายทอดความรูและ

ทักษะในการดูแลสุขภาวะทางปญญาได การเชื่อมโยงการทํางาน และความรวมมือกับองคกร

ขับเคลื่อนหลัก โดยเฉพาะองคกรสงฆ องคกรสุขภาพ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง

การสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสรางการยอมรับประเด็นสุขภาวะทางปญญาในสังคมและวงการ

สุขภาพดวย  

ดังนั้น การวิจัย ติดตามและประเมินผล เพ่ือทราบความเคลื่อนไหว ความกาวหนา การ

เปลี่ยนแปลงและผลการทํางานในดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอเสนอ วัตถุประสงค 
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ผลลัพธท่ีคาดหวัง หรือเปาหมายท้ังเชิงผลผลิตและผลลัพธของชุดโครงการท้ังสามชุด รวมถึง

จุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการทํางานเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะใน

ระยะทายของชีวิตในครั้งนี้ จึงมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือนําผลการ

ศึกษาวิจัย ติดตาม และประเมินผล มาใชในการปรับปรุงการทํางานเรื่องนี้ในระยะตอไป 

รวมท้ังเพ่ือเปนบทเรียนและการสรางองคความรูในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ใหกับประเทศไทย

ดวย เพราะการสรางองคความรูบนฐานการปฏิบัติหรือประสบการณ (action-based or 

experience-based knowledge) ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของแตละแหง แตละองคกร แตละ

พ้ืนท่ี (context-dependent knowledge) ซ่ึงถือวาเปนองคความรูท่ีมีนัยสําคัญเปนอยางยิ่ง

ตอสังคมไทยและสังคมโลก  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริบทของสังคมไทย ซ่ึงมีบริบททางศาสนา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ศาสนาพุทธ ซ่ึงเปนศาสนาหลัก) ท่ีดูเหมือนวานาจะเปนปจจัย-องคประกอบสําคัญท่ีนาจะ

ชวยสงเสริมใหการขับเคลื่อนเรื่อง “การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง” 

(Palliative Care) หรือ “การบริบาลเพ่ือใหผูปวยระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิต” (Hospice 

Care) และการสรางเครือขายการทํางานดานนี้เปนเรื่องงาย อยางไรก็ตาม จากการอาน

เอกสารท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะเอกสารโครงการยอยท่ีวาดวยเรื่อง “การสรางความตระหนัก

เรื่องวิถีการตายอยางสงบ” ท่ีระบุวา สังคมไทยยังถูกลอมกรอบดวยทุนนิยม วัตถุนิยม หรือ

ความสุขกับวัตถุ ทําใหยังไมยอมรับความจริงเก่ียวกับเรื่อง “การตายหรือความตาย” หรือ 

การพูดเก่ียวกับความตาย เพราะถือวาเปนเรื่องอัปมงคล หรือถามีการเตรียมตัวเรื่องการตาย

ใหกับบุพการี คนสวนใหญยังมองกันวาเปนเรื่อง อกตัญู เปนตน  

ดังนั้น การสรางองคความรูเก่ียวกับการทํางานเรื่องนี้หรือประเด็นตาง ๆ ท่ีทาทาย

เหลานี้ ภายใตบริบทท่ีมีความยากลําบาก และ/หรือ มีความสลับซับซอนในเชิงวิธีคิด วิธีมอง 

วิธีทํา วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ หรือความเคยชินเดิม ๆ จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปน

อยางยิ่ง  

จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ และออสเตรเลีย ยังพบการใหคํานิยามหรือความหมายท่ีแตกตางกันระหวางคําวา 

“การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง” และ “การบริบาลผูปวยระยะทาย” ซ่ึงทําใหเขาใจ

รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมากพอสมควรและยังมองเห็นชองวางทางความรู (gap of 

knowledge) ท่ีควรไดรับการทําความเขาใจดวย เพ่ือทําใหการทํางานในเรื่องนี้มีมาตรฐาน

มากยิ่งข้ึน เพราะเก่ียวของกับเรื่องความเปน ความตาย ความทุกขทรมานหรือการลดความ
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ทุกขทรมานหรือความเจ็บปวดกอนจากไป ซ่ึงเปนประเด็นออนไหวในทางจริยธรรมและ

มนุษยธรรมท่ีทุกฝายไมควรมองขาม   

ดังนั้น จึงเปนความนาสนใจวา การบริบาลรักษาดูแลผูปวยระยะทายรูปแบบไหนท่ีมี

ความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และ/หรือ บริบทเฉพาะตาง ๆ เชนบริบทเมืองใหญ บริบท

ชายแดน บริบทคลินิกหมอครอบครวั (Primary care cluster : PCC) ท่ีสําคัญคือ ชุดโครงการ

ท้ังสามไดใหความสําคัญกับประเด็นทางวิชาการและประเด็นออนไหวทางจริยธรรมเหลานี้

ดวยหรือไม อยางไร เพราะอะไร เนื่องจากมีความเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และการลงทุนในการพัฒนาระบบและโครงสราง

พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการตายดี รวมท้ังการเตรียมความพรอมในรายละเอียดตาง ๆ ท้ังดาน

ความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค การปฏิบัติตาง ๆ ท่ีมีความออนไหวและตองการความ

เชี่ยวชาญ หรือความชํานาญการหรือการฝกฝนอยางถูกตองเปนพิเศษตามมาดวย  

ท้ังนี้ โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จะใหความสําคัญกับการวิเคราะห

ประเด็นปญหาทางวิชาการและทางจริยธรรมตาง ๆ เหลานี้เสริมเขามาดวย ถาพบวา สิ่ง

เหลานี้ยังไมไดรับการใหความสําคัญเทาท่ีควรจะเปน รวมถึงการวิเคราะหบริบทเฉพาะตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของและวิเคราะหสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของกรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท้ังกรอบ

แนวคิดและกรอบการทํางานดานการดูแลประคับประคองและกรอบ 6 เสาหลักท่ีใชติดตาม

การพัฒนาระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก กรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจาย

และยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร และกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการ

สงเสริมสุขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) ซ่ึงจะทํา

ใหไดองคความรูเก่ียวกับระบบการดูแลท่ีมีฐานคิดหรือมุมมองทางวิชาการตาง ๆ รวมถึง

เพ่ือใหขอเสนอแนะทิศทางหรือแนวทางในการขยายผลหรือการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง (หรือเรียกยอ ๆ วา ระบบ PC) ใหสอดคลองกับความเปนจริง

ท่ีเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และมีความสลับซับซอนใหไดมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนคน

ไทยและคนท่ีอาศัยอยูบนแผนดินแหงนี้สามารถมีคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะในระยะทายได

อยางท่ัวถึง เปนธรรม เสมอภาค เทาเทียมใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําใหเกิดข้ึนไดตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย ติดตามและประเมินผล  

1) เพ่ือประเมินเชิงผลลัพธของการทํางานของท้ังสามชุดโครงการวาสามารถตอบสนอง

ตอเปาประสงคหรือตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรดานนี้ท่ีกําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด 

อยางไร 

2) เพ่ือทราบสถานการณภาพรวมการขับเคลื่อนงานดานการสรางเสริมสุขภาวะระยะ

ทายในระดับประเทศของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ 

3) เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ และบทเรียนท่ีเก่ียวของกับการ

ทํางานของชุดโครงการท้ังสามชุด  

4) เพ่ือวิจัย ติดตามและประเมินผลปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของชุด

โครงการ และ/หรือปจจัยท่ีมีผลท้ังตอความสําเร็จและไมสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

5) เพ่ือประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ การปฏิบัติของ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  ผูดูแล/จิตอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสาในการ

ดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง  

6) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญตาง ๆ (Critical 

Issues) อยางมีความเชื่อมโยงกับบริบทเฉพาะหลายระดับ ท้ังบริบทใหญของสังคมและบริบท

ยอยของพ้ืนท่ี/องคกร/ทีมงาน/โครงการ (Context-dependent Knowledge) รวมถึง

ประเด็นทางวิชาการและประเด็นจริยธรรมอ่ืน ๆ ท่ีออนไหวท่ีมีความสําคัญ  

7) เพ่ือสรางองคความรู เ ก่ียวกับการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองจากมุมมองของกรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเลือกข้ึนมา 3-4 มุมมอง 

เพ่ือทําใหไดความรูเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญตอการพัฒนาระบบการดูแล 

8) เพ่ือใหไดขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนาการทํางานดานการสราง

เสริมสุขภาวะในระยะทายตามบทบาทของหนวยงานหลักตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังกระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคกรภาคี

ตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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3. คําถามหลักและคําถามยอยในการวิจัย ติดตามและประเมินผล4

4  

1) ชุดโครงการท้ังสามชุดท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสําคัญอะไรบาง ประสบผลสําเร็จหรือบรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือเปาประสงคของแผน

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด อยางไร มีปจจัยอะไรท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จหรือ

ยังไมสําเร็จตามท่ีระบุไวในผลลัพธหรือเปาหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธท่ีตองการของแตละ

ชุดโครงการ 

2) สถานการณความคืบหนาในการขับเคลื่อนเรื่องการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทาย 

และ/หรือ การบริบาลผูปวยระยะทาย หรือ การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง (PC) ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติการเปนอยางไร 

3) การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบันทําใหเกิดความรูใหม ๆ อะไรเพ่ิมเติมอีกบาง เม่ือวิเคราะหจากมุมมองของกรอบ

แนวคิดตาง ๆ ท้ังกรอบแนวคิดและกรอบการทํางานดานนี้ขององคการอนามัยโลก กรอบ

แนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพออตตาวา และกรอบแนวคิดและทฤษฎีของโร

เจอรสและชูเมกเกอร  

4) การเพ่ิมมิติจิตวิญญาณหรือมิติสุขภาวะทางปญญาเขามาในระบบการดูแลผูปวย

ระยะทาย ผานบทบาทของพระสงฆ/ผูนําทางจิตวิญญาณ/ผูนําทางศาสนา เพ่ือสงเสริมใหมี

การดูแลผูปวยอยางเปนองครวม ครอบคลุมทุกมิตินั้นทําไดมากนอย เพียงใด อยางไร เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอะไรบาง  

5) จุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรค บทเรียนหรือการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนจากการ

ขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองของท้ังสามชุด

โครงการคืออะไร เปนอยางไร 

                                                      
4 ท้ังน้ี โครงการวิจัย ฯ ไดมีการปรับคําถามการวิจัย ติดตามและการประเมินผล ใหมีความกระชับ ชัดเจน ตรง

ประเด็นมากยิ่งขึ้น หลังจากท่ีไดเขาไปสัมผัสกับความเปนจริงหรือขอมูลเชิงประจักษตาง ๆ ในสถานพยาบาล 
หนวยงาน/องคกรและพ้ืนท่ี/ชุมชนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพราะในทางการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยดวยกระบวนทัศน
และมุมมองใหม ๆ ในเชิงคุณภาพน้ัน คําถามการวิจัยท่ีกําหนดไวเดิม เปนเพียงแนวทางหรือเครื่องมือนําทาง 
ชั่วคราว เหมือนกับไฟฉายท่ีใชนําทาง แตอาจสองไดไมครบท้ังหมด เม่ือไดไปพบกับความจริงในโลกท่ีเปนจริงหรือ
ในภาคสนามแลว จึงสามารถปรับคําถามได เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงไดมากยิ่งขึ้น 
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6) ประเด็นทางวิชาการใหม ๆ รวมถึงประเด็นทางจริยธรรมตาง ๆ ท่ีออนไหว ท่ีเกิดข้ึน

จากกระบวนการทํางานมีอะไรบาง ไดรับการใหความสําคัญจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทุก

ระดับมากนอยเพียงใด อยางไร 

7) การขับเคลื่อนประเด็น “การดูแลผูปวยระยะทาย เพ่ือใหตายดี” ในบริบทของ

สังคมไทย ซ่ึงเปนสังคมท่ีคนสวนใหญหรือกวา 90% ระบุวานับถือศาสนาพุทธ ท่ีถูกสอนให

ยอมรับความเปนจริงของชีวิตเรื่อง การเกิด, การแก, การเจ็บปวย และการตาย และควรมีการ

เตรียมตัวเผชิญกับสภาวะในชวงทายของชีวิต ในความเปนจริงเปนอยางไร เม่ือเปรียบเทียบ

กับบริบทการเตรียมตัวของผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ท้ังคริสตและอิสลาม 

 

   

สําหรับคําถามการวิจัย ท่ี ได เ พ่ิมเติมเขามา  หลั งจากท่ี

คณะวิจัย ฯ ไดมีโอกาสสัมภาษณ ผูรับผิดชอบหลักของโครงการ/ชุด

โครงการท้ังสามแลว ไดพบวา ถามี การตอบคําถามในขอ 8 และ 9 ตาม

ป ร า ก ฏ ด า น ล า ง นี้   น า จ ะ เ ป น ประโยชนตอการทําความเขาใจสถานภาพ

ปจจุบันของระบบการดูแลผูปวยระยะ ทายแบบประคับประคอง ในมิติศักยภาพ 

ความรู ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติของบุคลากรและทีมงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง

ระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน เม่ือมองจากมุมของผูรับบริการผานการเยี่ยมบานผูปวยและ

ครอบครัว จึงไดมีการสํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญอีก 2 คําถาม ดังนี้คือ  

8) ศักยภาพ ความรูความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ การปฏิบัติ และมุมมองตาง ๆ ของ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ผูดูแลอาสา/จิตอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา

เปนอยางไร ปจจัย-เง่ือนไข ปญหา-อุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการแสดงบทบาทตาง ๆ ในการ

ดูแลผูปวยระยะทายของบุคลากรเหลานี้คืออะไร 

9) ระบบการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน (Home care) เปนอยางไร เม่ือมองจากสภาพ

ของผูปวยและครอบครัวหรือผูรับบริการ รวมถึงบริบทตาง ๆ ของผูปวยและครอบครัวเปน

อยางไร  
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4. ขอบเขตในการวิจัย ตดิตามและประเมินผล  

1) ขอบเขตในดานชุดโครงการและโครงการยอยของบางชุดโครงการ  

เนื่องจาก สสส. ไดสนับสนุนใหขับเคลื่อนเรื่องการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ

ชีวิตใน 3 องคประกอบใหญท่ีสําคัญ คือ 1) การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร ภายใตโครงการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย 2) การขับเคลื่อนใน

การพัฒนาระบบ องคความรู และบุคลากรทุกประเภทท่ีเก่ียวของ ภายใตชุดโครงการสราง

เสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต และ 3) การขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาท่ีมีหลาย

ประเด็น ท้ังการพัฒนาองคความรู คูมือ การถายทอดเทคนิคการดูแล การเสริมพลังองคกร

ตนแบบ การขยายผลองคกรตนแบบ การประชาสัมพันธ การสื่อสารสาธารณะ ภายใต

โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ซ่ึงชุดโครงการท้ังสามมีเนื้องานและพ้ืนท่ีการ

ทํางานท่ีเชื่อมโยงกัน หนุนเสริมกัน แตไมควรจะทับซอนกัน  

ซ่ึงการประเมินในครั้งนี้จะไมไดลงไปในรายละเอียดของแตละชุดโครงการหรือไมได

ประเมินโครงการยอยหรือเครือขายยอยของแตละชุดโครงการท้ังหมด แตจะมุงเนนไปท่ีการ

ประเมินภาพรวมการขับเคลื่อนของท้ังสามชุดโครงการวาบรรลุผลตามตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไวหรือไม และจะเลือกเจาะลึกหรือมุงเนน (focus) และใหน้ําหนักการ

วิเคราะหเชิงลึกไปท่ีบางโครงการยอยหรือบางเครือขาย ท่ีมีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางหรือพัฒนาระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีหนุนเสริมระบบบริการของบางแหงหรือบางโรงพยาบาล หรือ บางเครือขายเทานั้น  

ซ่ึงในความเปนจริง คณะวิจัย ฯ ไดพบพ้ืนท่ี ๆ มีความนาสนใจในการพัฒนาระบบ

บริหารท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองอยางเปนระบบ อยางมีความเชื่อมโยงหรือประสานสอดคลองกับโครงสราง

การบริหารท่ีมีอยูเดิม อาทิเชน กรณีพ้ืนท่ีการทํางานของ รพ. หาดใหญ จังหวัดสงขลา ท่ี

สามารถตอยอดในเชิงโครงสรางการบริหาร ซ่ึงก็คือ ศูนยการแพทยชุมชน (Community 

Medical Unit : CMU) ท่ีมีการพัฒนาไวตั้งแตป พ.ศ. 2549 ตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข ณ ขณะนั้น ซ่ึงจะไดอธิบายเก่ียวกับกรณีนี้ไวในผลการประเมินเชิงวิเคราะหการ

พัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองจากมุมมองของกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา   

สําหรับรายละเอียด หรือขอบเขตการทํางานของแตละชุดโครงการ มีดังตอไปนี้   
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1.1) ชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของ

ชีวิต พ.ศ. 2556-2559 

พบวา ชุดโครงการนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ 1) เพ่ือสนับสนุนใหองคกรภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของดําเนินการตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับกลยุทธของแผนยุทธศาสตร  2) เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดกลไกตาง ๆ ท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันทุกภาคสวน 3) เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามกลยุทธ

ของแผนยุทธศาสตร 4) เพ่ือสนับสนุนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร และประสานงานกับองคกร

ภาคีเครือขายเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร 5) เพ่ือสนับสนุนองคกรภาคี

เครือขายในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ขอเสนอเชิงระบบ และขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

ตลอดจนถึงการจัดทําคูมือและแนวทางเพ่ือการปฏิบัติการ และพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 

2  

ท้ังนี้ โครงการนี้ไดดําเนินภารกิจและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับภาคีเครือขายหลายภาค

สวน โดยเฉพาะเครือขายสถานพยาบาลระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล 

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและองคกรวิชาชีพ สถาบันวิจัยเชิงระบบท่ีเก่ียวของ สถาบันสื่อสาร

ทางสังคม สถาบันศาสนา และองคกรภาคประชาสังคม โดยใชกลยุทธท่ีสําคัญสาม ประการ

ดวยกัน คือ 1) การเสริมสรางความรูและทัศนคติท่ีดี 2) การพัฒนาและจัดระบบบริการดูแล

แบบประคับประคอง และ 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบ

บริการ นอกจากนี้ ชุดโครงการนี้ ยังไดสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมกิจกรรมตาง ๆ 

ท้ังหมด 4 กลุมกิจกรรมดวยกัน คือ 1) กลุมกิจกรรมสรางเสริมความเขมแข็งของเครือขาย 2) 

กลุมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรูและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร 3) กลุมกิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและการพัฒนาศักยภาพ และ 4) กลุมกิจกรรมเพ่ือการ

บริหารจัดการและจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 2   

ท้ังนี้ โครงการนี้ไดระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการไวดังนี้คือ 1) มีการขยาย

เครือขายสถานพยาบาลท่ีจัดใหมีการดูแลแบบประคับประคอง ท่ีมีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน 

2) มีสถานพยาบาลท่ีสนับสนุนใหมีการบริการดูแลแบบประคับประคองโดยครอบครัวและ

ชุมชนมากข้ึน 3) มีการพัฒนาขอเสนอตอระบบสนับสนุน เพ่ือการนําไปดําเนินการตอไป 4) มี

กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรในระยะยาวท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี และ 5) มีการ

ประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรท้ังดานกระบวนการและความสําเร็จ

ของแผน 
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สําหรับการประเมินในครั้งนี้ ก็จะทําการประเมินตามตัวชี้วัดท่ีโครงการ ฯ กําหนดไว 

และจะมีการประเมินกระบวนการในการปฏิบัติการตามกลยุทธของแผนยุทธศาสตร และการ

หยิบยกกิจกรรมบางกลุมดังกลาวขางตนข้ึนมาวิเคราะหดวยวา การกระทําเชนนั้น สามารถ

นําไปสูสิ่งท่ีตองการบรรลุหรือไมอยางไร โดยเฉพาะกลุมกิจกรรมท่ี 3) ท่ีวาดวยกิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและการพัฒนาศักยภาพ ท่ีดูเหมือนจะเปนกลุมกิจกรรมท่ี

มีความสําคัญมากท่ีสุดของแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ เพราะวา เปนการสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาระบบบริการและการพัฒนาศักยภาพท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะระบบบริการ

เปนแกนกลางหรือจุดศูนยกลางของระบบอ่ืน ๆ อีกท้ังปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีเขามา

สนับสนุนหรือสงเสริมใหระบบดําเนินไปได  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ

สนับสนุนการจัดระบบบริการ ไมวาจะเปนประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค

ความรูและการจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เก่ียวของ การสรางความรวมมือกับองคกรภาคีท่ีเก่ียวของ ฯลฯ นอกจากนี้ การพัฒนาและ

จัดระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน

การจัดบริการ ยังเปนสองกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในมุมมองของผู

ประเมินอีกดวย  

ดังนั้น ในการวิจัย ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จึงใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการ

ประเมินประเด็นนี้หรือองคประกอบในสวนนี้ของแผนยุทธศาสตรฉบับนี้  ดังแสดงใหเห็นใน

แผนภาพท่ี 1 เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน และจะใชรูปแบบนี้ (model) เปนกรอบหรือ

จุดเนนในการประเมินแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ดวย 
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แผนภาพ 1 จุดเนนในการประเมินโครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย

การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 รับผิดชอบ

โดย สช. 

 

 

 

  

ระบบบริการการดูแลแบบ
ประคับประคอง - รูปแบบบริการ/
ความครอบคลุม/การพัฒนาและ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน การเย่ียม
บาน ฯลฯ

ระบบ/ปจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ - การเสริมสรางความรู/
ทัศนคติท่ีดีใหภาคสาธารณะ, การ
สรางความรวมมือ, การจัดการ

ความรู, เครือขาย, การสนับสนุนการ
มีสวนรวม ฯลฯ

ระบบ/โครงสรางการบริหารจัดการ 
-คน-อัตรากําลัง/บุคลากร/เสนทาง
วิชาชีพ/ระบบขอมูล-เทคโนโลยี/
การสรางแรงจูงใจ/กฎหมายและ

นโยบายท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ
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1.2) ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย  

รับผิดชอบโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ประกอบดวยโครงการยอย 7 โครงการ 

ไดแก 

โครงการยอยท่ี 1 โครงการสรางความตระหนักเรื่องวิถีสูการตายอยางสงบ  

มีคุณวรรณา จารุสมบูรณ เครือขายพุทธิกา เปนผูบริหารโครงการ เปนการรณรงคสราง

ความตระหนักแกบุคลากรท่ัวไปและบุคลากรทางสาธารณสุขใหมีความตระหนักและเขาใจ

เก่ียวกับการเตรียมตัวและการบริบาลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิต 

กลยุทธ  พัฒนา เชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือขายคนทํางาน องคกร และภาคีท้ัง

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องการตายดีและการดูแลแบบประคับประคอง

ในระยะทาย   

กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแก ประชาชนท่ัวไป บุคลากรสาธารณสุข นัก

สื่อสารมวลชนและผูผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน และหนวยงาน, องคกร, ภาคี ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ 

 

โครงการยอยท่ี 2 โครงการการสรางและจัดการความรูระบบบริการสาธารณสุขท่ี

สรางเสริมสุขภาวะในระยะทายตามบริบทประเทศไทย   

มี รองศาสตราจารย นพ. เต็มศักดิ์ พ่ึงรัศมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร เปนผูบริหารโครงการ โดยการพัฒนารูปแบบและระบบบริการสาธารณสุขท่ีสราง

เสริมสุขภาวะในระยะทายและเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยอาศัย

การสรางและสังเคราะหองคความรูเรื่องการบริบาลผูปวยระยะทายโดยการจัดการความรู

ระหวางบุคลากรทางสาธารณสุข  

กลยุทธ  ใชวิธีการสรางและจัดการความรูในการพัฒนาใหเกิดรูปแบบการบริการทาง

สาธารณสุขและการบริการทางสังคมท่ีสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

กลุมเปาหมาย ผูปวย ผูดูแลผูปวย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ท่ี

เก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ัวประเทศ 
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โครงการยอยท่ี 3 โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผูปวยระยะ

ทายโดยการมีสวนรวมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทยา  

มี พญ. ลลิตยา กองคํา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา

ผูบริหารโครงการการพัฒนาระบบบริการท่ีอิงระบบบริการสุขภาพของประเทศ ท้ังในแงของ

โครงสรางและการนําระบบสาธารณสุขปฐมภูมิมารองรับการจัดบริการเพ่ือใหครอบคลุมและ

ตอเนื่องไดถึงในชุมชนจะเปนแนวทางในการจัดบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดระบบระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมผูปวยระยะทาย 

เปนบริการอยางตอเนื่องและสามารถเชื่อมโยงการบริการทุกระดับเขาดวยกัน รวมถึงการนํา

องคกรในชุมชนมามีสวนรวม 

กลยุทธ นําทรัพยากรจากแหลงตางๆ เขามาชวยกันสรางระบบบริการ รวมถึงการนํา

องคกรในชุมชนมามีสวนรวม มีการพัฒนาศักยภาพผูทํางาน การทดลองระบบและปรับแก

เปนระยะ 

กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ภาคีเครือขายสุขภาพระดับ

อําเภอ องคกรบริหารสวนทองถ่ิน และเครือขายชุมชน  

 

โครงการยอยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของกับการ

บริบาลแบบประคับประคองในระยะทาย  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข ผูดูแลผูปวยและจิตอาสา เพ่ือ

รองรับการจัดบริการแบบ palliative care อยางมีประสิทธิภาพและใหผูปวยและครอบครัว

ไดรับการบริบาลไดอยางตอเนื่องท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายคือ สห

สาขาท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะทาย ผูดูแลผูปวยและจิตอาสา โครงการยอยท่ี 4 

ประกอบดวย 4 โครงการยอย ไดแก 

โครงการยอยท่ี 4.1 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

มี นพ. จิโรจน สูรพันธุ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เปนผูบริหารโครงการ 

กลยุทธ โดยมีกิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาแพทยและพยาบาลของสถาบันการศึกษาเปนระยะ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณและความรวมมือกันในระหวางสถาบันการศึกษา ผลักดันใหคณะแพทยศาสตร

ทุกแหงบรรจุการเรียนการสอน Palliative Medicine เขาในหลักสูตร และใหมีการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสรางทักษะในการดูแลผูปวยระยะทายอยางเปนรูปธรรม 

กลุมเปาหมาย โรงเรียนแพทยในประเทศไทย 

 

โครงการยอยท่ี 4.2 การจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย 

เภสัชกร และผูสนใจงานดานการบริบาลผูปวยระยะทาย  

มี รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน เปนผูบริหารโครงการ 

กลยุทธ จัดต้ังศูนยฝกอบรมและสรางผูเชี่ยวชาญเพ่ือการจัดบริการผูปวยระยะทายใน

ระดับโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัด ซ่ึงจะเปนการสราง trainers ในการอบรม

บุคลากรตอไป โดยใชหลักการท่ีทุกสถาบันการศึกษารวมมือกันทําหลักสูตร คูมือการอบรม

กลางแลวทําการฝกอบรมโดยการจัดตั้งศูนยฝกอบรมในกรุงเทพมหานคร 1 แหง และในแตละ

ภูมิภาคอีก 3 แหง โดยพิจารณาเลือกจากหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการฝกอบรม ในระยะแรก

จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาชวยในการอบรมชุดแรกเพ่ือสราง trainers ในทุก

ภาคสวนของประเทศ หลังจากนั้น trainers ทําการขยายการฝกอบรมตอไป การอบรมในสวน

นี้ไดแก การอบรมแพทย และเภสัชกร 

กลุมเปาหมาย อาจารยแพทย แพทยดูแลศูนย palliative แพทยท่ัวไป เภสัชกร 

 

โครงการยอยท่ี 4.3 การฝกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลดานการบริบาลผูปวย

ระยะทาย   

มี ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิกุล นันทชัยพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เปนผูบริหารโครงการ 

กลยุทธ โดยการสราง trainers ในการอบรมบุคลากรพยาบาล และสรางหลักสูตร

ฝกอบรมพยาบาลท้ังระยะสั้นและระยะยาว ใชหลักการท่ีทุกสถาบันการศึกษารวมมือกันทํา

หลักสูตร และจัดการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมท่ีมีในทุกภาค 

กลุมเปาหมาย อาจารยจากคณะพยาบาลศาสตรท่ัวประเทศ พยาบาลดูแลศูนย 

palliative และพยาบาลท่ัวไป 
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โครงการยอยท่ี 4.4 การฝกพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและจิตอาสา  

มี รองศาสตราจารย ดร. จอนผะจง เพ็งจาด วิทยาลัยสภากาชาดไทย เปนผูบริหาร

โครงการ 

กลยุทธ โดยการฝกพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและจิตอาสา ใหมีความเขาใจเรื่อง

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนและการดูแลผูปวยระยะทายแบบองครวม ท้ังการดูแลท่ีบานและท่ี

โรงพยาบาล โดยเชื่อมประสานกับภาคีเครือขายภาคประชาชนในการพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยโดยชุมชนมีสวนรวม 

กลุมเปาหมาย ผูดูแลผูปวยเรื้อรังและผูปวยระยะสุดทาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และจังหวัดตางๆ ในเขตภูมิภาค จิตอาสาในชุมชนท่ีสนใจอยากทํางานชวยเหลือ

ผูปวยเรื้อรังและผูปวยระยะทาย รวมท้ังภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาเปนหนวย

ฝกอบรมใหกับผูดูแลผูปวยจิตอาสา 

 

สําหรับการประเมินชุดโครงการท่ีสองนี้ก็เชนกัน จะเปนการประเมินภาพรวมของการ

ทํางานของชุดโครงการวาบรรลุผลตามตัวชี้วัดหรือผลผลิตและผลลัพธท่ีคาดหวังท่ีชุดโครงการ 

ฯ กําหนดไวหรือไม และจะเพ่ิมเติมการประเมินเชิงปริมาณของบางโครงการ โดยเฉพาะ

โครงการยอยท่ี 1 ท่ีรับผิดชอบโดย คุณวรรณา จารุสมบูรณ โครงการยอยท่ี 4.3 และโครงการ

ยอยท่ี 4.4 (ท่ีรับผิดชอบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิกุล นันทชัยพันธ และ รอง

ศาสตราจารย ดร. จอนพะจง เพ็งจาด ตามลําดับ) กรณีมีขอมูลท่ีนาสนใจหรือเปนประโยชน

ตอการทําความเขาใจเชิงลึกในสิ่งท่ีปรากฏข้ึนจากการสัมภาษณผูรับผิดชอบหลักของชุด

โครงการนี้หรือผูรับผิดชอบชุดโครงการยอยดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือตอบคําถามการวิจัยยอยในขอ 

11-12 ท่ีสํารองไวสําหรับการสืบคนในสิ่งท่ีจําเปนตองรู เพ่ือใหการทํางานในระยะตอไป

เกิดผลสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน ดังแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในรูปแผนภาพท่ี 2 ดังตอไปนี้  
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แผนภาพ 2 กลุมเปาหมายหลักและจุดมุงเนนในการประเมินชุดโครงการสรางเสริม 

สุขภาวะในระยะทายของชีวิต ท่ีรับผิดชอบโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย  

 

 

โครงการยอยท่ี 1  
การสรางความตระหนักตอวิถีการตายอยาง
สงบ (คุณวรรณา จารุสมบูรณ) 

ศึกษาขอมูลจากแกนหลักของโครงการและมีการ
ประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวัดผลรวม ในบรรดา
ผูเก่ียวของท้ังหมด ท่ีโครงการวิจัย ฯ สามารถเขาถึง
ได โดยไมจํากัดวาเคยเก่ียวของกับโครงการน้ี
โดยตรงหรือไม เพราะไมสามารถทําเชนน้ันได 
เน่ืองจากโครงการสิ้นสดุไปนานมากแลว 

โครงการยอยท่ี 2 

การสรางและจัดการความรูระบบบริการ
สาธารณสุขท่ีสรางเสริมสขุภาวะในระยะทาย
ตามบริบทประเทศไทย  

(นพ. เต็มศักด์ิ พ่ึงรัศมี) 

ศึกษาขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากแกนหลักของโครงการ 
และประเมิน/วิเคราะหฐานขอมูลท่ีไดจัดเก็บไว โดย
ผูรับผิดชอบหลักของโครงการยอย แตในทางปฏิบัติ
จริง ไมสามารถสัมภาษณแกนหลกัได เน่ืองจากทาน
ไดลาออกจากหนวยงานไปแลว 

โครงการยอยท่ี 3 
การศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุข ฯ โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน และการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา  
(รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล) 

ศึกษาขอมูลจากแกนหลักของโครงการและไดมีการ
เลือกชุมชนบางแหง คือ ตําบลเมอืงพล อ.พล จ.
ขอนแกนท่ีเขารวมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
เพ่ือการดูแลผูปวยระยะทาย หรือ ระบบการดูแล
ผูปวยท่ีบาน (Home Care) รวมกับทางโครงการ
และสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี 

โครงการยอยท่ี 4 
4.1 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร  
(ผศ.นพ. จิโรจน สูรพันธ) 
4.2 การจัดต้ังศูนยฝกอบรมและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล) 
4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล  
(ผศ.ดร. พิกุล นันทชัยพันธ) 
4.4 การพัฒนาศักยภาพผูดูแล จิตอาสา 
ครอบครัว       
(รศ.ดร. จอนพะจง เพ็งจาด) 

ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากแกนหลักและทีมงาน
ของโครงการยอยทุกโครงการ และศึกษาเชิงปริมาณ
บุคลากรแพทย พยาบาล เภสัชกร หรือ สหวิชาชีพ 
จิตอาสา/ผูดูแลอาสา ท่ีเขารวมเวทีรับฟงขอมูล 
สังเกตและสมัภาษณ ณ สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีจดั
ข้ึนโดยคณะวิจัย โดยใหทุกทานกรอกแบบสอบถาม
ท่ีเตรียมไว 

 

  

โครงการยอย ลักษณะการดําเนินงาน 
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1.3) โครงการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย 

สําหรับเนื้องานของโครงการนี้ พบวา ไดมุงเนนไปท่ีการพัฒนาองคความรู คูมือ 

เทคนิคการดูแลสุขภาวะทางปญญาใหกับผูปวย การพัฒนาและการเสริมพลังโรงพยาบาล

ตนแบบใหทํางานตอเนื่องและเปนพ้ืนท่ีเรียนรูได การขยายผลการทํางานไปยังโรงพยาบาล

ใหม ๆ การพัฒนาทักษะและสรางทีมวิทยากรใหสามารถถายทอดความรูและทักษะในการ

ดูแลสุขภาวะทางปญญาได การเชื่อมโยงการทํางานและความรวมมือกับองคกรขับเคลื่อนหลัก 

โดยเฉพาะองคกรสงฆ องคกรสุขภาพ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการสื่อสาร

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการยอมรับประเด็นสุขภาวะทางปญญาในสังคมและวงการสุขภาพ

ดวย 

กลุมเปาหมายหลักของโครงการท่ีสามนี้ คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

จิตอาสา และพระสงฆ โดยมีภาคีท่ีเก่ียวของท่ีโครงการระบุไวหลายภาคสวนดวยกัน ไดแก 

โรงพยาบาลท่ีอยูในเครือขายต้ังแตการทํางานในระยะท่ี 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหา

เถรสมาคม สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ เครือขายพระสงฆในพ้ืนท่ีตาง ๆ เครือขาย

พยาบาล เชน ชมรมจิตอาสา สมาคมพยาบาล ฯ องคกรวิชาชีพ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

ในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถศึกษาหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ไดท้ังหมด หรือไดเพียง

บางสวน เชน เครือขายพระสงฆท่ี อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เครือขายพระสงฆท่ีทํางานใน

การดูแลผูปวยระยะทายมาเปนเวลา 10 กวาป เชน กลุมคิลานธรรม ชมรมจิตอาสาสรางสุข 

จังหวัดสุรินทร สําหรับองคกรวิชาชีพท่ีไดมีโอกาสพูดคุย คือ สภาการพยาบาล และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเวทีรับฟงขอมูล เชน อบต. เมืองพล อําเภอพล จงัหวัดขอนแกน 

และ อบต. นาโยงใต อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เปนตน ท้ังนี้ เนื่องจากไดทราบวาองคกร,

หนวยงานตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในเอกสารตนฉบับของโครงการนั้น อันท่ีจริงไมคอยมีบทบาท

อะไรเทาใดนัก หรือ บางองคกรไมไดมีบทบาทเลย เพราะบางหนวยงาน อาทิเชน มหาเถร

สมาคม ทางโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ฯ ไดเคยติดตอไปแลว แตไมไดรับการ

ตอบสนอง เปนตน  

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีมีบทบาทในการรวมขับเคลื่อนนโยบาย คือ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (ในชวงท่ีมีการผลักดันให เรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคองเปนนโยบายของจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนการผลักดันจากศูนยการุณรักษหรือ 

รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล และทีมงานรวมกับแกนหลักในสํานักงาน

สาธารณสุข ฯ) สําหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ไมมีสถานพยาบาลใดพูดถึงบทบาทของสํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดมากเทาใดนัก ยกเวน กรณีจังหวัดเชียงใหม หรือ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีการจัดอบรมเสริมศักยภาพใหกับบุคลากร และเหตุผลอีกสวนหนึ่ง 

อาจจะเปนเพราะคณะวิจัยยังไมไดถามคําถามแบบเจาะลึกเก่ียวกับเรื่องนี้ ก็เปนไปได   

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารท่ีไดรับมาจาก สสส. พบวา มีกลุมท่ีนาสนใจในการ

ทําการประเมิน 2 กลุม ซ่ึงมีความสําคัญมากในการตอบโจทยวาสามารถดําเนินการไดตามท่ี

โครงการออกแบบไวหรือไม คือ 1) กลุมโรงพยาบาลท่ีเปนตนแบบจํานวน 3 แหง และ

ขยายผลเชิงลึกอีกจํานวน 11 แหง และกลุมโรงพยาบาลท่ีมีการขยายเครือขายเชิงกวาง

อีกจํานวน 21 แหง ซ่ึงเดิมโครงการประเมินผล ฯ ไดระบุไววาจะเลือกโดยใชเกณฑความ

ครอบคลุมในแตละภาค และเกณฑความสามารถในการตอบคําถามการวิจัย หรือ เปน

สถานพยาบาลท่ีจะชวยทําใหเขาใจปจจัย เง่ือนไข บริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางครอบคลุม  

แตในทางปฏิบัติจริง โครงการประเมินผล ฯ ไดเลือกศึกษาโรงพยาบาลตนแบบท้ัง 3 

แหง และโรงพยาบาลขยายรูปแบบการทํางานในเชิงลึกท้ัง 11 แหง ท้ังท่ีจังหวัดเชียงใหม และ

จังหวัดสุรินทร รวมเปน 14 แหง และในทางปฏิบัติจริง มีเพียงสองแหง ท่ีแจงวาไมสะดวกให

ทีมประเมินผลเขาไปเยี่ยมและเก็บขอมูล คือ  รพ. ครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา ซ่ึง

เปนโรงพยาบาลตนแบบในระดับโรงพยาบาลชุมชน และ รพ. ทาตูม อําเภอทาตูม จังหวัด

สุรินทร ซ่ึงเปนโรงพยาบาลขยายผลเชิงลึกในระดับชุมชนเชนกัน เนื่องจากเวลาการทํางาน

ของทีมประเมินผลและทีมงาน PC ของโรงพยาบาลท้ังสองแหงสะดวกไมตรงกัน และพยายาม

นัดหมายอีกสองสามครั้ง แตไมสําเร็จ จนกระท่ังหมดระยะเวลาการทํางานในภาคสนามของ

โครงการประเมินผล จึงดําเนินการไดเพียง 12 แหง จากท้ังหมด 14 แหง หรือคิดเปน

ประมาณ 86 % จากท่ีกําหนดไวเดิม 

 สําหรับโรงพยาบาลท่ีมีการขยายผลในเชิงกวาง ซ่ึงเดิมกําหนดไววาจะศึกษาประมาณ 

21 แหงนั้น พบวา ในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากฐานขอมูลท่ีไดรับมา

ไมครอบคลุม ไมครบ ไมชัดเจน ประกอบกับไดพบขณะทําการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจาก

สถานพยาบาลในแหงแรก ๆ ดวยวา การทํางานตามรูปแบบท่ีกําหนดไวเดิมนั้น ในทางปฏิบัติ

จริงไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากบริบทการทํางานไมเอ้ืออํานวย เวลาท่ีแตละฝายสะดวก

ในการทํางานไมตรงกัน จึงทํางานเปนทีมตามรูปแบบท่ี โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทาง

ปญญา ฯ เครือขายพุทธิกา กําหนดใหมีพยาบาล พระสงฆ จิตอาสาเปนทีมเดียวกัน หรือไป

เยี่ยมบานดวยกัน ไมสามารถทําได โครงการประเมินผล ฯ จึงไดปรับเปลี่ยนเปนการศึกษาทุก

แหงท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยม เพ่ือดูวารูปแบบการทํางานหรือการเยี่ยมบานของสถานพยาบาลแต
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ละแหงในปจจุบันเปนอยางไร เพ่ือทําความเขาใจบริบทท่ีเก่ียวของท่ีอาจมีความแตกตาง

หลากหลายใหครบถวน   

สําหรับกลุมท่ี 2) ท่ีเรียกวากลุมวิทยากรหรือกระบวนกร ซ่ึงเดิมระบุไววาจะศึกษา

จํานวน 8 ทีม ซ่ึงตองเปนทีมท่ีมีคุณภาพ หรือ มีความรูความสามารถในการถายทอดเทคนิค

การทํางานหรือการดูแลผูปวยระยะทายตอไดเปนอยางดี เพ่ือใหไดองคความรูเก่ียวกับปจจัย

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการทํางานท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังอาจผนวกการศึกษาหรือ

ประเมินทีมท่ีมีปญหาหรือไมสามารถดําเนินการไดตามผลท่ีมุงหวังดวย (กรณีท่ีพบขอมูล

ดังกลาวในระหวางการทํางานในพ้ืนท่ี) และเดิมยังระบุไวดวยวาจะเปนการประเมินวา ได

เรียนรูอะไรมาบาง ถายทอดอะไร อยางไร ใหใคร กลุมไหน และอาจจะใหสาธิตสิ่งท่ีเรียนรูให

ดู และมีการสังเกตการณการทํางานของทีมวิทยากรและกระบวนกรเหลานี้รวมดวย แต

ในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถติดตามประเมินกลุมเปาหมายกลุมนี้ไดโดยตรง สวนหนึ่งเปน

เพราะในชวงท่ีมีการเก็บขอมูลตองดําเนินการหลายอยาง แตเวลามีคอนขางนอย จึงปรับเปน

การถามคําถามในระหวางการสัมภาษณหรือใหผูเขารวมเวทีใหขอมูลเลาสิ่งท่ีแตละคนทํา 

ความเปนมาท่ีเขามารวมทีม ฯลฯ ทําใหไดทราบวา มีใครบางท่ีมีบทบาทเปนวิทยากรและ

กระบวนกร และแหลงท่ีมาของศักยภาพหรือความสามารถท่ีไดรับมาดวย สําหรับกลุม องคกร

และพ้ืนท่ีเปาหมายในการประเมินของโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ฯ สามารถ

สรุปใหเห็นในแผนภาพท่ี 3 ดังนี้คือ 

แผนภาพ 3 กลุมเปาหมายหลักในการประเมินโครงการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญา

ผานการดูแลผูปวยระยะทาย ท่ีรับผิดชอบโดยเครือขายพุทธิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแกนหลักของ

โครงการและเครือขาย

พุทธิกา เพื่อดูภาพรวม 

ศึกษากลุมโรงพยาบาล

ตนแบบและ รพ.ขยาย

ผล 

ศึกษาวิทยากร/

กระบวนกรจํานวน  

8 ทีม 

 ผูรับผิดชอบหลักโครงการ  
 ทีมสนับสนุนดานตาง ๆ บางสวน 
 เครือขาย/ภาคี ที่เกี่ยวของ เชน วัด มูลนิธิ หรือชมรมจิตอาสา

ตาง ๆ   

 ศึกษา รพ.ตนแบบ และ รพ.ขยาย ดูทั้งระบบ และดูศักยภาพ
ของบุคลากรและทีมงานที่เกีย่วของ ดูผลงานหรือการเปล่ียน  
แปลงตาง ๆ ในการดูแล 

 ดูผลงาน ความคืบหนาตาง ๆ ของ รพ.ตนแบบ และ รพ.ขยาย 
โดยเฉพาะระบบบริการที่เนนเร่ืองมิติสุขภาวะทางปญญา/จิต
วิญญาณที่พัฒนาขึ้น 

 เลือกศึกษาบางทีม แตใหครอบคลุมทุกภาค แตในทางปฏบิตัิ
จริง ไมสามารถเลือกได เพราะเวลาผานมานานมากแลว 

 ดูการสาธิตหรือสังเกตการณการทํางาน/การถายทอดเทคนิค
ตาง ๆ ดวย ในทางปฏิบตัิจริง ไมสามารถทําได เน่ืองจากเวลา
ผานไปนานมาก แตดูผลที่เกิดขึ้นกับผูปวยแทน  
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2) ขอบเขตในเชิงประเดน็ เนื้อหา จุดเนน ของแตละชุดโครงการ 

จากการพิจารณาเนื้อหาสาระของแตละชุดโครงการ พบวา มีจุดเนนและกลวิธีในการ

ขับเคลื่อนท่ีคอนขางแตกตางกัน ดังนั้น การวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ก็ไดให

ความสําคัญกับจุดเนนของแตละชุดโครงการ ซ่ึงครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ เรียงลําดับตาม

เนื้อหาสาระของแตละชุดโครงการ ตั้งแตชุดโครงการท่ีทําการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร ไป

จนถึงเรื่องมิติสุขภาวะทางปญญา ดังนี้คือ การสรางเสริมความรูและทัศนคติท่ีดี, การพัฒนา

และจัดระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง, การพัฒนาระบบบริหารเพ่ือสนับสนุนการ

จัดบริการ, การสรางความตระหนัก, การจัดการความรู การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ี

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา (ในทางปฏิบัติจริง 

โครงการ ฯ ไมไดดําเนินการเรื่องนี้ เนื่องจากเวลาไมพอ และผูท่ีรับผิดชอบเดิมขอยกเลิก 

เนื่องจากบริบทไมเอ้ือใหทําได), การพัฒนาหลักสูตรการบริบาลผูปวยระยะทายในหลักสูตร

แพทยศาสตร, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย พยาบาล และผูสนใจในการดูแล

บริบาลผูปวยระยะทาย, การพัฒนาศักยภาพผูดูแลในครอบครัวและจิตอาสา, การสงเสริม

โรงพยาบาลตนแบบ ซ่ึงจะเปนการประเมินประเด็นตาง ๆ ดังกลาว ตามวัตถุประสงคและ

คําถามหลัก รวมถึงคําถามยอยของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ท่ีระบุไวใน

หัวขอท่ี 2 และ 3 ขางตน ท่ีมุงใหความสนใจท้ังในเรื่องความสําเร็จ ไมสําเร็จ ตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว, การพัฒนาระบบบริการท่ีไดรับการหนุนเสริมจากการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ เพ่ือใหระบบการใหบริการมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความครอบคลุม, การเพ่ิมข้ึนของ

ศักยภาพหรือความสามารถในดานตาง ๆ ของบุคลากรและกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีระบุไว  

รวมถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และทุกประเด็นจะใหความสําคัญกับการ

ประเมินจุดแข็ง จุดออน ปญหา-อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงปจจัย-องคประกอบหรือ

บริบทตาง ๆ ท้ังในระดับบุคคล, ระดับองคกร/หนวยงาน, ระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน, ระดับโครงการ

ยอย/ชุดโครงการ ซ่ึงรวมถึงปจจัย/บริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวนวัตกรรม/ความคิด/

แนวคิด/ระบบท่ีพยายามสรางข้ึนดวย ท่ีสงผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับ, การปฏิบัติ และ/

หรือ ศักยภาพในการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองของ

กลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีมีหลายกลุม ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาท่ี

สาธารณสุข พระสงฆ และผูดูแลจิตอาสา สงทายดวยการเนนไปท่ีความรูและบทเรียนตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานหรือการขับเคลื่อนเรื่องการบริบาล การดูแล หรือการสราง

เสริมสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตผูปวยระยะทาย  
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3) ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่และกลุมเปาหมายของชุดโครงการ 

             และโครงการยอย  

สําหรับพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายในการวิจัย ติดตามและประเมินผลท่ีกําหนดไวในครั้งนี้

นั้น ในข้ันแรกตองการใหครอบคลุมการศึกษาขอมูลจากแกนหลัก (key persons) หรือ

ผูรับผิดชอบหลักของทุกชุดโครงการ รวมถึงผูรับผิดชอบหลักโครงการยอยของชุดโครงการท่ี 

2 (ชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ีรับผิดชอบหลักโดยสมาคมบริบาลผูปวย

ระยะทาย เนื่องจากชุดโครงการนี้ประกอบดวยโครงการยอยจํานวน 7 โครงการ) ท้ังนี้ เดิม

กําหนดไวดวยวา จะเปนการถามหรือสอบทานขอมูลตอแกนหลักของแตละชุดโครงการและ

โครงการยอยกอน เพ่ือใหไดรับขอมูลภาพรวมของการขับเคลื่อน เพ่ือนําไปออกแบบการตั้ง

คําถามเชิงลึกตอผูเก่ียวของคนอ่ืน ๆ หรือเครือขายท่ีขยายตัวท่ีออกไป 

 ในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได เนื่องจากไมสามารถนัดแยกหรือ

นัดสัมภาษณแกนหลักไดกอน หรือไมสามารถทําเชนนั้นไดในทุกกรณี เลยจําเปนตองยึดตาม

เวลา/ชวงเวลาท่ีสะดวกของแกนหลักและผูเก่ียวของทุกคนเปนหลัก นอกจากนี้ จากการศึกษา

ขอมูลบนระบบออนไลน ทําใหทราบลวงหนาไปแลวดวยวาระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคองมีความคืบหนาอยางมาก มีผู เ ก่ียวของ และผู รับประโยชน  

(beneficiaries) จํานวนมาก และมีความนาสนใจตอการตอบคําถามการวิจัยท่ีเดิมยังเปนราง

คําถาม ในขอท่ี 11-12 ตามรางขอเสนอโครงการวิจัย ฯ เดิม 5

5 และเดิมระบุวาจะทําการสุม

ตัวอยางจากฐานขอมูลของบางชุดโครงการ กรณีมีขอมูล หรือ กรณีท่ีโครงการ ฯ ไดจัดเก็บ

ขอมูลไวอยางเปนระบบ ครบถวนท่ีสามารถทําการสุมตัวอยางได ในทางปฏิบัติจริง ไมไดทํา

การสุมตัวอยาง แตศึกษาทุกคนท่ีใหเวลามาเขารวมเวทีประชุมเพ่ือใหขอมูล ท่ีประสานงานให

มีการจัดข้ึนโดยทีมประเมินผล ณ สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีทีมประเมินผลไดไปเยี่ยมและ

ติดตามการทํางาน หรือถึงแมบางสวนไมมีเวลามาใหขอมูลดวยตนเองหรือไมไดเขารวมเวที

การใหขอมูล แตเพ่ือนรวมงานไดนําแบบสอบถามไปใหกรอกและจัดสงทางไปรษณียเม่ือทํา

เสร็จ ซ่ึงผูใหขอมูลในสวนนี้ก็มีจํานวนไมนอยเชนกัน 

  

                                                      
5  สําหรับในรายงานฉบับน้ีไดปรับเปนคําถามการวิจัยขอท่ี 8-9 และไดปรับจุดเนนของการสํารวจใหสอดคลองกับ

ความเปนจริง คือ มุงเนนไปท่ีการศึกษาหรือการสํารวจศักยภาพ ความรูความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติในการ
ดูแลผูปวยระยะทาย และทัศนะ/มุมมองตอเรื่องการตายดี รวมถึงปญหา-อุปสรรคท่ีประสบ และระบบการดูแล
ผูปวยระยะทายท่ีบาน (home care) เม่ือมองจากมุมของผูรับบริการผานการเยี่ยมบานผูปวยและครอบครัวแทน   
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นอกจากนี้ จากเอกสารรายชื่อท่ีไดรับมาจาก สสส. พบวา มีรายช่ือโรงพยาบาลท่ี

เกี่ยวของในโครงการยอยท่ี 3 (โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะ ฯ) 

ท่ีเดิมระบุวามี พญ. ลลิตยา กองคํา เปนผูรับรับผิดชอบหลัก แตตอมาเกิดปญหาอุปสรรคทํา

ให พญ. ลลิตยา กองคํา ไมสามารถดําเนินงานในสวนนี้ได แตรองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง 

ไพโรจนกุล ในฐานะผูรับผิดชอบหลักชุดโครงการ ฯ ไดนํางานมาดําเนินการตอดวยตนเอง ซ่ึง

พบวา มีสถานพยาบาลท่ีอยูในโครงการนี้จํานวนท้ังหมด 7-8 โรงพยาบาล ไดแก  รพ. ศูนย

อุดรธานี,  รพ. ศูนยขอนแกน,  รพ. เลย,  รพ. สรรพสิทธิประสงค (อุบลราชธานี),  รพ. 

สุรินทร,  รพ. นครปฐม,  รพ. ศูนยหาดใหญ และ  รพ. สงขลา ซ่ึงอันท่ีจริง โครงการวิจัย 

ติดตามและประเมินผล ใหความสนใจการทํางานของโรงพยาบาลทุกแหงอยางเทาเทียมกัน 

และไดพยายามจะไปเยี่ยม ติดตามใหครบทุกแหงตามรายชื่อท่ีไดรับมา  

ในทางปฏิบัติจริง ไดไปเก็บขอมูลและเย่ียมสถานพยาบาลตาง ๆ ดังนี้คือ  รพ. ศูนย

อุดรธานี  รพ. ศูนยขอนแกน  รพ. เลย  รพ. สุรินทร  รพ. ศูนยหาดใหญ และ  รพ. สงขลา 

ขาดเฉพาะ  รพ. สรรพสิทธิประสงค และ  รพ. นครปฐม สําหรับ  รพ. นครปฐม ไดติดตอ

แลว แตเวลาสะดวกไมตรงกัน จนกระท่ังหมดชวงเวลาการเก็บขอมูลหรือกําหนดการ

ทํางานในภาคสนามของโครงการ จึงไมไดมีโอกาสไปเก็บขอมูลและรับฟงความคืบหนา

ตาง ๆ ท่ี  รพ. นครปฐม ซ่ึงนาเสียดายเปนอยางย่ิง เพราะอันท่ีจริงอยูไมไกลจาก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แตอยางใด 

นอกจากนี้ สําหรับชุดโครงการท่ีสอง หรือชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายนี้ 

พบวา มีสถาบันการศึกษาดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการยอยอ่ืน ๆ อีกเชน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนตน  

ซ่ึงทีมประเมินผลมีโอกาสและเวลาไปศึกษาและเก็บขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลมือหนึ่ง 

(first-hand data) ไดเพียง 2 แหงเทานั้น คือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สําหรับคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดติดตอและนัดหมายกับแกนหลักแลว แตมีเหตุเรงดวนจากท้ังฝายผู

ประเมิน (ปวยขณะทํางานในภาคสนามท่ีเชียงใหม) และผูรับการประเมิน (ติดงานฌาปนกิจ

บุคคลสําคัญในครอบครัว) ทําใหไมสามารถทําตามแผนท่ีกําหนดไวได แตไดศึกษาขอมูลทุติย

ภูมิจากเอกสารตาง ๆ รวมถึงขอมูลบนระบบออนไลน และขอมูลปฐมภูมิ (secondary data) 
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จากท่ีมีผูใหขอมูลท่ีเปนพยาบาลในสถานพยาบาลตาง ๆ ในเชียงใหมท่ีทีมประเมินไดไปเยี่ยม

มีการอางอิงถึงหรือพูดถึง    

ชุดโครงการท่ี 3 การขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย 

เดิมวางแผนไวใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการตอบคําถาม

การวิจัยใหครบทุกแหง ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดรับมาเบื้องตนจากเอกสารของโครงการขับเคลื่อน 

พบวา มีพ้ืนท่ีการทํางานตาง ๆ ดังนี้คือ  

1) โรงพยาบาลตนแบบ 3 แหง  

คือ  รพ. นครพิงค จ. เชียงใหม (โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลท่ัวไป)  รพ. ครบุรี 

จ. นครราชสีมา (โรงพยาบาลชุมชน) และ รพ.สต. ดอนชมพู อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 

(โรงพยาบาลระดับตําบล) ซ่ึงทางโครงการ ฯ ไดสนับสนุนใหแกนนําพยาบาลจากโรงพยาบาล

ท้ัง 3 แหง รวมอบรมพัฒนาเปนวิทยากรกระบวนการรวมกับพระสงฆและจิตอาสาของ

โรงพยาบาล ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดทีมอบรมความรูและพัฒนาในพ้ืนท่ี   

สําหรับการประเมินผลในครั้งนี้ ไดเลือกพ้ืนท่ีโรงพยาบาลตนแบบท้ัง 3 แหง เพราะเปน

พ้ืนท่ี ๆ มีระดับและบริบทท่ีตางกัน ทําใหไดความรูเก่ียวกับบริบทท่ีแตกตางกันท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง แตในทางปฏิบัติจริง ไม

สามารถศึกษาหรือเก็บขอมูลภาคสนามจํานวน 1 แหง คือ  รพ. ครบุรี  อ. ครบุรี  จ. 

นครราชสีมา เนื่องจากไดรับแจงวาไมสะดวกในชวงท่ีคณะวิจัย ฯ จะเขาไปในพ้ืนท่ี  

2) การขยายผลไปยังโรงพยาบาลใหม  

โดยการขยายผลเชิงลึก 2 พ้ืนท่ี  

 เครือขายเชียงใหม โรงพยาบาลเขารวมกิจกรรมรวม 7 แหง มีท้ังโรงพยาบาล

ชุมชน และ รพ.สต. คือ  รพ. สันทราย  รพ. สารภี  รพ. แมอาย  รพ. หางดง  รพ.

สต. ศรีบุญเรือง ต. หนองหอย รพ.สต. บานทาขาม ต. แมเหียะ และ รพ.สต. บาน

ปาขอยเหนือ ต. สันผีเสื้อ 

 เครือขายสุรินทร มีโรงพยาบาลเขารวมกิจกรรม 4 แหง คือ  รพ. สุรินทร  รพ. 

สนม  รพ. ทาตูม และ รพ. ปราสาท 

สําหรับการประเมินครั้งนี้ ไดเลือกศึกษาท้ังเครือขายเชียงใหม และเครือขายสุรินทร 

และในทางปฏิบัติจริง ไดกําหนดไปทุกแหง หรือทุกระดับ แตไมสามารถเขาเยี่ยม ติดตามและ

เก็บขอมูลไดจํานวน 1 แหง คือ  รพ. ทาตูม ในเครือขายสุรินทร โดยไดรับแจงวา ยังไมพรอม
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ใหเขาทําการประเมิน ณ เวลาท่ีโครงการประเมินผลเสนอไป แตสําหรับเครือขายเชียงใหม

สามารถศึกษา หรือติดตามประเมินผลไดครบท้ังหมดทุกแหง 

3) การขยายผลเชิงกวาง   

พบวา เปาหมายท่ีโครงการขับเคลื่อน ฯ วางไวคือ การขยายผลไปยังโรงพยาบาลชุมชน

ท่ัวประเทศ (รวมโรงพยาบาลในเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ: District Health System 

DHS) โดยจัดกิจกรรมอบรมทักษะพ้ืนฐานการดูแลผูปวยระยะทายอยางเปนองครวม ซ่ึงทาง

โครงการ ฯ ไดกําหนดใหเขารวมอบรมเปนทีม 6 คน ประกอบดวย พยาบาล 2 คน จิต

อาสา 2 คน และพระสงฆ 2 รูป เพ่ือท่ีจะไดไปทํางานหรือเย่ียมบานผูปวยดวยกัน รวม

ท้ังส้ิน 53 แหง ประกอบดวย 

• หลักสูตรเยียวยาผูดูแล 

ครั้งท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 15 แหง  

ครั้งท่ี 2 จังหวัดสุรินทร มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 10 แหง  

ครั้งท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 12 แหง  

• หลักสูตรดูแลผูปวยระยะทายมิติจิตวิญญาณ 

ครั้งท่ี 1 จังหวัดบุรีรัมย มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 19 แหง  

ครั้งท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม มีโรงพยาบาลเขารวม จํานวน 8 แหง  

สําหรับการประเมินผลในครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณแกนหลักของโครงการ ฯ ท่ีดูแล

รับผิดชอบท้ังสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเยียวยาผูดูแล และหลักสูตรดูแลผูปวยระยะทายใน

มิติจิตวิญญาณ และไดปรับการศึกษาเชิงปริมาณ หรือการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามให

บุคลากร/ผูเก่ียวของ/ผูรับประโยชน โดยเฉพาะพยาบาล พระสงฆ และจิตอาสา ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

ท่ัวประเทศ ประมาณ 17-18 จังหวัด สามารถตอบคําถามตาง ๆ ไดดวย หรือเปนการวัดผล

รวมท่ีเกิดข้ึน และเปนการศึกษาจากสภาพความเปนจริง ณ ปจจุบัน ไมไดศึกษายอนหลังผู

ผานการอบรมจากโครงการโดยตรง เพราะไมสามารถทําได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 

โยกยาย ไมสามารถทําการศึกษาจากรายชื่อเดิมท่ีไดรับมาได และเปนความยุงยากของ

เครือขาย ฯ ท่ีตองไปตามหาบุคคลเหลานั้น  

จึงใชวิธีปรับการศึกษา เปนการประเมินผลรวมท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีเปนอยู ณ ปจจุบัน (ของ

ป พ.ศ. 2562) และศึกษาจากใครก็ไดท่ีเขารวมในการทํางานหรือรวมพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง หรือมาปรากฏตัวในวันท่ีคณะวิจัย ฯ เขาไปเยี่ยมและรับ
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ฟงผลการทํางานขององคกร สถานพยาบาล พ้ืนท่ี ชุมชนท่ีเก่ียวของ และยังไดพิจารณาศึกษา

องคกร/หนวยงาน สถานพยาบาล บุคลากรท่ีมีผลงานดานการดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณ สุข

ภาวะทางปญญา ท่ีปรากฏในภาคสาธารณะหรืออยูในฐานขอมูลออนไลนหรือท่ีมีคนพูดถึง

คอนขางมาก ในขณะท่ีทีมประเมินผลไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีเรียกวา snowball 

technique เพ่ิมเขามาดวย อาทิเชน  รพ. หวยยอด จ.ตรัง ชมรมชายผาเหลือง (พระกฤษดา 

ขันติกโร) กลุมพระคิลานธรรม พระครรชิต กลุม I SEE YOU เปนตน  

 

4) ขอบเขตในเชิงเครือขายบุคคล/องคกร/โครงการที่เพ่ิมข้ึน 

จากการทํางาน 

จากเอกสารตาง ๆ ท่ีไดรับมาจาก สสส. พบวา มีจํานวนรายชื่อบุคคล/ผลงาน/โครงการ

ท่ีดําเนินการโดยเครือขายของท้ังสามชุดโครงการนี้อีกจํานวนหนึ่ง (ดังระบุรายชื่อไวในสวน

ความสําคัญของปญหา หรือ ขอ 1 ขางตน) ซ่ึงอาจจะเลือกข้ึนมาทําการศึกษา วิจัย ติดตาม

และประเมินผลในครั้งนี้บางแหงหรือบางกรณีดวย ถาพบขอมูลจากการสัมภาษณวามี

ความสําคัญมากตอการตอบคําถามการวิจัยบางคําถามท่ีระบุไวขางตน   

ในทางปฏิบัติจริง ไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีการทํางาน หรือองคกรท่ีมีการอางอิงถึงบอยครั้งโดยผูใหสัมภาษณ และบางพ้ืนท่ีเลือก

ศึกษาเพ่ิมเติม เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีพิจารณาวา นาจะมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร 

หรือชวยทําใหเกิดการขยายตัวของระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในพ้ืนท่ี ๆ อาจ

ไมไดอยูในความครอบคลุมของชุดโครงการ ฯ แตมีศักยภาพในการท่ีจะชวยทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด (exponential change) ไดมากข้ึน  

จึงไดศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาว เชน กรณีของ  รพ. แมสอด อ. แมสอด และ  รพ. สมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช อ. เมือง จ. ตาก ซ่ึงเปนหนวยบริการท่ีมีสถานภาพเปน 

โรงพยาบาลท่ัวไปท้ังสองแหงในพ้ืนท่ีทิศตะวันตก ท่ีมีบริบทพิเศษในแงของการเปนสวน

หนึ่งของระบบสุขภาพชายแดน ท่ีมีภารกิจในการดูแลผูปวยและผูปวยระยะทายเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงมีความนาสนใจในการทําความเขาใจบริบทขององคกรและสถานการณพิเศษท่ีมีความ

แตกตางจากหนวยบริการอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการปรับระบบบริการ ซ่ึงเปนประเด็น

สําคัญประเด็นหนึ่งของการวิเคราะหหรือการประเมินเชิงวิเคราะหจากมุมมองของกรอบ

แนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา ท่ีมีประเด็นการปรับปรุงระบบบริการ (improving or 

reorienting service system)   
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รวมถึงกรณีของ  รพ. ราชพิพัฒน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับขอมูล

มาวา มีความนาสนใจในการขับเคล่ือนเชิงองคกรและการบูรณาการระบบตาง ๆ ของ 

โรงพยาบาลเขาดวยกันแบบไรรอยตอ (seamless system) ซ่ึงมีความนาสนใจท้ังในแง

ของการพัฒนาระบบ และในแงของการเปนสถานพยาบาลในเมืองใหญ ท่ีมีบริบทท่ีแตก 

ตางจากสถานพยาบาลในจังหวัดตาง ๆ ท่ีอยูภายใตโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้เพราะอันท่ีจริงแกนขับเคลื่อนหลักของชุดโครงการท้ัง 3 ท่ีไดรับทุนจาก สสส. ใน

ครั้งนี้ โดยเฉพาะชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ีนําโดย พญ. ศรีเวียง ไพโรจน

กุล อาจารยวรรณา จารุสมบูรณ และเครือขายการดูแลผูปวยระยะทายท่ีทํางานรวมกันมา

นานพอสมควร ก็กําลังแสวงหาหนทางในการขยายผลการทํางานในเมืองใหญตาง ๆ 

โดยเฉพาะในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร เชียงใหม สงขลา-หาดใหญ นครราชสีมา ฯลฯ  

สําหรับกรุงเทพมหานคร ก็กําลังมีการเชื่อมประสานกัน ผานทางเขตสุขภาพท่ี 13 

กรมการแพทย สํานักการแพทย และสํานักอนามัย ของกรุงเทพมหานคร ภายใตกลไกท่ี

เรียกวา “คณะอนุกรรมการ” เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง

ท่ีเหมาะสม และกําลังมองหารูปแบบการดูแลผูปวยในเมืองใหญท้ังในชุมชนผูมีรายไดนอย 

และในชุมชนคนชั้นกลางหรือหมูบานจัดสรรตาง ๆ รวมกันดวย ดังนั้น การศึกษาทําความ

เขาใจบริบทเฉพาะตางๆ ดังกลาวมาขางตนจะทําใหไดขอมูลและองคความรูท่ีสําคัญ เพ่ือ

นํามาใชในการวางแผนขับเคลื่อนเพ่ือใหระบบมีความสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึนไป      
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5. แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา กรอบการวิเคราะห วิจัย ติดตาม 

และประเมินผล  

1) คําศัพทหลักที่เกี่ยวของ: นิยาม ความหมาย  

คําศัพท หรือ นิยามความหมายของคําศัพทสําคัญท่ีเก่ียวของสําหรับ

ชุดโครงการนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจาก พบวา มีคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมีความจําเปนตองทําความเขาใจรวมกันหรือสรางความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทีมผูประเมิน

และผูไดรับการประเมิน 6

6 เพ่ือใหสามารถสื่อสารสาระสําคัญไดตรงกับท่ีทางชุดโครงการ

กําหนดไว และเพ่ือเปนประโยชนตอการเก็บขอมูล รวมถึงเพ่ือเปนประโยชนตอการสราง

ความรูท่ีถูกตองรวมกันดวย อาทิเชน คําวา การบริบาลผูปวยระยะทาย ซ่ึงนาจะสามารถใช

แทนหรือใชสลับกันไปมากับคําวา การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองดวยใช

หรือไม? ซ่ึงในทางความเปนจริง พบวา สามารถใชแทนกันได เพราะมีความหมายท่ีไมแตกตาง

กันมากนัก  นอกจากนี้ ยังมีคําศัพทตาง ๆ ท่ีพบวา จําเปนตองทําความเขาใจใหตรงกัน 

เนื่องจาก พบวา มีอยูหลายคําท่ีไมไดมีการนิยามหรือใหคําอธิบายไวอยางชัดเจนในตัว

ขอเสนอโครงการ ฯ ท่ีรับทุนแตอยางใด ซ่ึงอาจจะสงผลทําให ผลการประเมินไมชัดเจนตามไป

ดวย ซ่ึงพบวา มีคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการนี้ ท่ีควรทําความเขาใจรวมกันหรือเปด

ประเด็นในการถกเถียงอภิปรายในเชิงวิชาการ และในเชิงการปฏิบัติ หรือท่ีเรียกกันวา “นิยาม

ปฏิบัติการ” (operational definition) ดวย 

ซ่ึงตอมา คณะวิจัย ฯ ไดพบวา เรื่องนี้เปนเรื่องจริง หรือเปนจริงตามการคาดการณ 

เนื่องจากเม่ือเขาไปเก็บขอมูลไดระยะหนึ่ง ก็ไดพบขอมูลท่ีสําคัญจาก นพ. สุพรรณ ศรีธรรมา 

(จากการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ท่ีหองประชุมสหกรณ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข) ท่ีทานไดเลาใหคณะวิจัยฟงวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

กําลังวางแผนจัดการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นในเรื่องนี้ ซ่ึงจะรวมมือกับกรมการแพทย 

สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย เครือขายการดูแลผูปวยระยะทาย และองคกรตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ และตอมาไดพบวา ไดมีการจัดการประชุม ข้ึนในระหวางวันท่ี 17-18 กันยายน 

2562 ณ หองประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือรวมกันพิจารณานิยามปฏิบัติการของคําศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะ

ทายแบบประคับประคองและการดูแลระยะยาว (Long-term care : LTC) ดวย เชนคําวา 
                                                      
6  โดยเฉพาะความเขาใจท่ีตรงกันในบรรดาทีมผูประเมินดวยกันเอง เพราะทีมงานจํานวนหน่ึงไมไดมีพ้ืนฐานความรู

ดานสุขภาพ หรือดานการบริบาลผูปวยระยะทาย หรือไมมีประสบการณในการทํางานดานสุขภาพมากอน 



35 

ภาวะการเจ็บปวยระยะทาย คืออะไร ผูดูแลหลัก หมายถึงใคร รวมถึงคําวา ครอบครัว ท่ี

ปจจุบันมีความหมายท่ีซับซอนพอสมควร รวมถึงคําวา การตายดี และมิติจิตวิญญาณ และอีก

มากมาย  

ถามีนิยามศัพทท่ีเก่ียวของท่ีชัดเจน ก็จะสามารถให สปสช. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขามาสงเสริมการดูแล

ผูปวยระยะทายท่ีบาน เพราะในชวงสุดทายของชีวิต สามารถดูแลท่ีบานและชุมชนได ไมตอง

อยูท่ีโรงพยาบาล เม่ือมีขอเห็นพองเก่ียวกับคํานิยามตาง ๆ จากผูเก่ียวของท้ังหมดแลว ก็

สามารถนําเสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพิจารณาอนุมัติ และมีการประกาศใชใน

ราชกิจจานุเบกษาตอไป ก็จะชวยทําใหผูรับบริการทุกประเภทสามารถเขาถึงระบบหลัก 

ประกันสุขภาพท้ัง 3 สิทธิ์ ไดอยางท่ัวถึง ครอบคลุม ไมตองเผชิญปญหาเวลาสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน (สตง.) มาตรวจสอบเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว เปนตน    

สําหรับคําศัพทตาง ๆ ตามท่ีขอเสนอโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผล ไดเคย

นิยามไวเดิม ก็ไดมีการปรับบางคํา บางสวน บางจุด จากความเปนจริงท่ีพบในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ขณะไปเก็บขอมูลภาคสนามในหลายจังหวัดเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงมีคําศัพทหลักท่ีเก่ียวของอยาง

นอยประมาณ 11-12 คํา ดังนี้คือ  

1. การบริบาลผูปวยระยะทาย หรือ การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

(Palliative Care) เทาท่ีสํารวจและวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชุดโครงการท่ีไดรับ

ทุนจาก สสส. พบวา มีการใชสองคํานี้สลับกันไปมาหรือแทนท่ีกัน นอกจากคําวา palliative 

care แลว ยังพบคําวา hospice care, end of life care ซ่ึงแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมีโอกาส

อานทบทวน ก็อธิบายวา คําเหลานี้ ไมไดมีความหมายท่ีเหมือนกันท้ังหมด หรือแมแตคําวา 

palliative care เองก็มีหลายนิยาม หลายความหมาย หรือ อาจหมายถึงการดูแลผูปวยแบบ

ระคับประคองเฉพาะกลุมก็ได เชน การใชคําวา children’s hospice, children’s palliative 

care ซ่ึงหมายถึง การดูแลระยะทายสําหรับผูปวยเด็กหรือการดูแลแบบประคับประคอง

สําหรับผูปวยเด็ก เปนตน  

แตมีนิยามหนึ่ง ท่ีดูเหมือนวาใชกันคอนขางมาก ซ่ึงไดระบุไววา การดูแลบริบาลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง (palliative care) หมายถึง แนวทางแบบสหวิทยาการ หรือ 

สหสาขาวิชาในการดูแลทางดานการแพทยและการพยาบาลเปนกรณีพิเศษสําหรับประชาชน

หรือผูปวยท่ีมีภาวการณการเจ็บปวยท่ีสงผลทําใหเกิดขอจํากัดตาง ๆ ในชีวิต ซ่ึงเปนการดูแล

รักษาท่ีมุงเนนไปท่ีการบรรเทาอาการตาง ๆ ท้ังความเจ็บปวด (pain), ความตึงเครียดทาง

รางกาย และความตึงเครียดทางจิตใจ (physical and mental stresses) ท่ีเกิดจากการ
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วินิจฉัยโรคในระยะทาย สําหรับเปาหมายหรือจุดมุงหมายของการดูแลรักษาแบบนี้ ก็เพ่ือให

ผูปวยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (Wikipedia)  

นอกจากนี้ ก็ยังมีนิยามขององคการอนามัยโลก (WHO, 2020) ท่ีระบุวา Palliative 

Care คือ แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัวในการเผชิญกับ

ปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามชีวิต ดวยวิธีการปองกันและการบรรเทา

ความเจ็บปวดทุกขทรมาน ดวยการประเมินและใหการบําบัดรักษาความเจ็บปวดตาง ๆ ตั้งแต

เนิ่น ๆ หรือทันทวงที รวมถึงปญหาอ่ืน ๆ ท้ังดานรางกาย, สังคม, จิตใจ และจิตวิญญาณ 

นอกจากนี้ WHO ยังระบุดวยวา โดยท่ัว ๆ ไป คําวา “Palliative Care” ยังหมายถึง การดูแล

รักษาใด ๆ ก็ตามท่ีชวยขจัดอาการความเจ็บปวดตาง ๆ ไมวาจะมีความหวังในการรักษาดวย

วิธีอ่ืน ๆ ควบคูกันไปดวยหรือไมก็ตาม  

ดวยเหตุนี้ เราอาจจะใชคําวา “การบําบัดรักษาแบบประคับประคอง” (palliative 

treatments) เพ่ือใหหมายถึง การขจัดอาการขางเคียงตาง ๆ ของการบําบัดรักษา เชน การ

รักษาอาการคลื่นไสอาเจียน ท่ีเกิดจากการใหเคมีบําบัด เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการใชคํานี้ 

กับโรคอ่ืน ๆ มากข้ึนดวย เชน ภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง, ภาวะทางประสาทวิทยา, โรคไต 

เปนตน นอกจากการใชกับโรคมะเร็ง  ถึงแมวาคํานี้จะมีความหมายครอบคลุมบริการตาง ๆ ท่ี

กวาง แตเปาหมายของ palliative care หรือ การบําบัดรักษาแบบประคับประคอง ก็มีความ

ชัดเจน ซ่ึงก็คือ การบรรเทาจากความทุกขทรมาน, การรักษาความเจ็บปวด และการรักษา

อาการอ่ืน ๆ ท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาท้ังดานจิตใจ จิตวิทยาและจิตวิญญาณ 

หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวา มันคือ ระบบสนับสนุนเพ่ือชวยใหปจเจกบุคคลดํารงชีวิตอยูได

อยางปกติตามสภาพเทาท่ีจะสามารถทําได  

นอกจากนี้ เอกสารทางวิชาการของบางองคกรในตางประเทศ ดังเชน Australian 

Association for Hospice and Palliative Care (Smith and Ferns, 1994)7 ยั ง ได มีการ

จําแนกระยะการดูแลผูปวยระยะทายออกเปน 5 ระยะดวยกัน คือ 1) ระยะท่ียังม่ันคง/ทรงตัว 

(stable phase) 2) ระยะเฉียบพลัน (acute phase) 3) ระยะทรุดตัว (deteriorating phase) 

4) ระยะสุดทาย (terminal phase) และ 5) ระยะหลังการตาย ซ่ึงการบริบาลหรือดูแลผูปวย

แบบประคับประคองในระยะทาย จะตองอยูภายใตหลักการตาง ๆ ดังนี้คือ 

  

                                                      
7 ปรากฏอยูในเอกสาร History of Phases of Palliative Care by Palliative Care Outcomes Collaboration 

(PCOC), September, 2013  
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1) ผูปวยและผูดูแลผูปวยเปนใจกลางสําคัญหรือหนวยสําคัญของการดูแล (the unit 

of care)  

2) จะตองมุงเนนไปท่ีความตองการ ความจําเปนตาง ๆ รวมถึงเปาหมายและการ

จัดลําดับความสําคัญตาง ๆ ของผูปวย ไมใชท่ีตัวโรค (disease)  

3) ผูปวยระยะสุดทาย มีหลาย ๆ เสี้ยวเวลาของการดูแล (episodes of care) ซ่ึง

รวมถึงชวงหรือเสี้ยวเวลาท่ีมีอาการเฉียบพลัน ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวนี้ อาจจะเกิดข้ึน

ท่ีบาน ท่ีศูนยการดูแล หรือท่ีโรงพยาบาล และทุกชวงเวลามีประเด็นคาใชจายหรือ

การไดรับการสนับสนุนทางการเงินเขามาเก่ียวของดวยตลอดเวลา  

นอกจากนี้ ในเอกสารดังกลาวขางตน ยังระบุดวยวา การกําหนดหรือระบุระยะท่ีสําคัญ 

3 ระยะ คือ ระยะทรงตัว, ระยะเฉียบพลัน และระยะทรุดตัวนั้น สามารถกําหนดไดดวยการ

คงอยูหรือหายไปของกลุมตัวแปร 3 กลุมดวยกัน คือ 1) กลุมตัวแปรท่ีเก่ียวกับปญหาตาง ๆ 

(problem-related variables), 2) กลุมตัวแปรท่ีเก่ียวกับกิจกรรมในการดําเนินชีวิตแตละวัน 

(variables related to activities of daily living) และ 3) กลุมตัวแปรท่ีเก่ียวกับระดับของ

การดูแลหรือการสนับสนุนตาง ๆ ของผูดูแล (variables related to the degree of carer 

support) นอกจากนี้ ในเอกสารดังกลาว ยังระบุตอไปดวยวา ในชวงทายของความเจ็บปวย

นั้น ระดับการดูแลหรือการไดรับการสนับสนุนตาง ๆ จากผูดูแลเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในความหมายของความสามารถในทาง

คลินิกและความหมายในเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรในชวงระยะเวลาตาง ๆ ของการดูแล

ผูปวยระยะทาย  

สําหรับคําวา hospice care นั้น พบวา เปนคําศัพทท่ีนิยมใชกันมากในอเมริกาและใน

อังกฤษ สําหรับกรณีของอเมริกา มองวา palliative care และ hospice care นั้นมีความ

แตกตางกัน ถึงแมจะมีเปาหมายท่ีคลายคลึงกันก็ตาม โดยระบุไววา.. “การบริการในการดูแล

ผูปวยแบบประคับประคอง (palliative care services) นั้นมีความเหมาะสมกับบุคคลใดก็

ตาม ท่ีมีความเจ็บปวยท่ีซับซอน รุนแรง ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลท่ีมีโอกาสในการไดรับการรักษา

ใหหายไดอยางสมบูรณ (fully recovered) หรือตองอยูกับความเจ็บปวยไปอีกระยะเวลาหนึ่ง 

หรืออาจจะตองประสบกับระยะการลุกลามของโรคตอไป”  

สําหรับคําวา hospice care ในอเมริกา จะมุงเนนความสําคัญ 5 ดาน หรือท่ีเรียกกัน

วา 5 C คือ 1) การสื่อสาร (communication) 2) ความรวมมือ (collaboration) 3) การดูแล

ดวยความเมตตา (compassionate caring) 4) ความรูสึกสบาย (comfort) และ 5) การดูแล

ทางวัฒนธรรม/จิตวิญญาณ (cultural/spiritual care) สําหรับการดูแลผูปวยในชวงระยะ
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ทายของชีวิตในสถานการพยาบาลพิเศษท่ีเรียกวา hospice นั้น จะมีความแตกตางจากการ

ดูแลในโรงพยาบาลท่ัวไป เพราะทีมแพทย และทีมสหวิชาชีพท่ีสนับสนุนการดูแลท้ังหมด เปน

ทีมท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการบําบัดดูแลรักษาความเจ็บปวยหรืออาการความเจ็บปวย

ตาง ๆ ในระยะสุดทาย และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ

ทีมงานท้ังหมด ทําใหสามารถรับมือหรือจัดการกับประเด็นปญหาทางกฎหมายและทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการตายไดอยางละเอียด ลึกซ้ึง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

มากกวาทีมแพทยและพยาบาลปกติท่ัวไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการรอดชีวิต หรือการยืดชีวิต

ออกไป  

นอกจากนี้  ในอเมริกายังมีการแยกเรื่อง การดูแลเพ่ือความสบายในผูปวยระยะทาย 

หรือท่ีเรียกวา Hospice Comfort Care (HCC) ออกมาดวย เนื่องจากพิจารณาวา ผูปวยเขา

มารับการรักษาหรือถูกนํามาสงท่ีสถานดูแลแบบพิเศษนี้ เพ่ือเขารับการบําบัดเพ่ือบรรเทา

อาการตาง ๆ เพ่ือใหรูสึกสบาย ในขณะท่ีผูปวยระยะสุดทาย ท่ีเขามารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เนื่องจากอาการในชวงเวลาสุดทายหรือสองสามชั่วโมงสุดทายกอนการเสียชีวิต 

(end of life symptoms) นั้น ควบคุมอาการไดไมดี หรือควบคุมไดคอนขางแย หรือเปน

เพราะความพยายามในการบรรเทาอาการในผูปวยนอกยังไมคอยไดผลเทาท่ีควร ผูปวย

จํานวนหนึ่งจึงมาขอรับการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการในโรงพยาบาล       

สําหรับในกรณีการขับเคลื่อนของท้ังสามชุดโครงการ ฯ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. 

ณ ขณะท่ีพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลนั้น คณะวิจัย ฯ เองก็ไมแนใจ

วา ชุดโครงการท้ังสามไดมีการใชนิยามหรือความหมายเดียวกันหรือตรงกันท้ังหมดในทุกชุด

โครงการหรือไม หรือ ไดมีการสื่อสารนิยามนี้ไปยังเครือขายสถานพยาบาลและผูเก่ียวของ

อยางครบถวนหรือไม เพราะในเอกสารของบางชุดโครงการท่ีไดรับมาจาก สสส. ก็ไมไดระบุ

นิยามไวอยางชัดเจน  

แตท้ังนี้ พบวา ในแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย

ของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 (หนา 11) ไดระบุไววา คําวา “การดูแลแบบประคับประคอง” 

(palliative care) หรือช่ืออ่ืน ๆ ในภาษาไทยท่ีมีกระบวนการดูแลในความหมายเดียวกัน

นั้น หมายถึง การดูแลผูปวยท่ีเปนโรคท่ีรักษาไมหายขาดและอาจคุกคามถึงชีวิต หรือ ปวย

ดวยโรคท่ีมีแนวโนมทรุดลงจนเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต การดูแลสามารถเริ่มไดตั้งแต

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคท่ีคุกคามชีวิต (life-threatening illness) จนกระท่ัง

ปวยอยูในระยะสุดทายของโรค (end of life) เนนการดูแลแบบองครวม ครอบคลุมท้ังมิติกาย 

ใจ สังคม และจิตวิญญาณของท้ังผูปวย ครอบครัวและผูดูแล โดยมีเปาหมายหลักคือการเพ่ิม
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คุณภาพชีวิตของท้ังผูปวยและครอบครัว ท่ีจะทําใหผูปวยไดเสียชีวิตอยางสงบ สมศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังจากการจากไปของผูปวย 

(bereavement care) 

 ซ่ึงจากการทบทวนเอกสารของโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแล

ผูปวยระยะทาย หรือชุดโครงการท่ีสาม พบวา ไดระบุไวในเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน

ท่ีจัดสง สสส. (หนา 4) วา ไดใชนิยามนี้ในการทํางานหรือไดนํานิยามดังกลาวมาวิเคราะหแลว

พบวา ท่ีผานมายังเนนมิติทางกาย ยังขาดการทํางานในมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมิติสุขภาวะทาง

ปญญาและจิตวิญญาณ จึงไดเสนอใหมีการดําเนินงานตามขอเสนอโครงการนี้เพ่ืออุดชองวาง

ดังกลาว 

ซ่ึงผูประเมินก็ไดมีการอนุมานไวข้ันตน ณ ท่ีนี้วา โครงการตาง ๆ ท้ังโครงการหลักและ

โครงการยอยภายใตแตละชุดโครงการ นาจะใชนิยามหรือความหมายเดียวกันนี้ ซ่ึงถาทุกฝาย 

ทุกชุดโครงการเห็นพองตองกันหรือใชนิยามหรือความหมายเดียวกันนี้ ทีมประเมินก็จะใช

นิยามหรือความหมายนี้ในการประเมินผลครั้งนี้ดวยเชนกัน แตก็ยังคงเปดกวาง เพ่ือการ

เรียนรูรวมกัน ในกรณีพบความแตกตางหลากหลายหรืออาจจะยังมีนิยามท่ีไมไดเห็นพอง

ตองกันท้ังหมด ซ่ึงการทบทวนนิยามและความหมายของคํานี้จากประเทศตาง ๆ ดังกลาวมา

ขางตนนั้น นาจะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการทําความเขาใจความแตกตางหลากหลาย

ท่ีอาจมีอยูหรือดํารงอยูในการดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ี สสส. สนับสนนุในครั้งนี้ดวย  

สําหรับในทางปฏิบัติจริงเก่ียวกับเรื่องนี้ คณะวิจัยไดพบวา ยังมีความแตกตางในนิยาม

หรือการเขาใจความหมายของคําวา “palliative care” (PC) ท่ีแตกตางกันอยูบางในบาง

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะตรงท่ีบุคลากรบางสวนมองวา ถาเปนเรื่อง PC ก็หมายถึงวา ในท่ีสุดก็จะตาย

หรืออยูไมนาน แตบางทานมองวาไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป เพราะในความเปนจริงผูปวยบาง

รายอาจดีข้ึนจากการไดรับการดูแลแบบประคับประคองก็มี หรือบางสวนถึงกับหายปวยก็มี 

ซ่ึงสวนหนึ่งนาจะเก่ียวกับการประเมินวินิจฉัยอาการของผูปวย และความเขาใจท่ียังไมตรงกัน

เก่ียวกับคําวา PC ซ่ึงพบในบางพ้ืนท่ี ๆ ผูปวยสามารถมีชีวิตอยูมาไดอีก 1-2 ป จากท่ีแพทย

วินิจฉัยวาจะเสียชีวิตภายในเวลาไมเกิน 6 เดือน ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกฝาย

ควรทําความเขาใจใหตรงกันและมีความระมัดระวังในการวินิจฉัยและการสื่อสารท่ีถูกตอง 

เพ่ือปองกันความผิดพลาด ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน การดูแลรักษาท่ีไมสอดคลองกับความ

จริง ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาตอความเชื่อถือศรัทธา และอาจมีนัยยะหรือเกิดปญหาในเชิง

จริยธรรมตามมาไดดวย    
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2. การเผชิญความตายอยางสงบ หรือ วิถีการตายอยางสงบ หรือ การเตรียมตัวตาย

อยางสงบ หรือ มรณานุสติ สําหรับคําศัพทหรือ Terms ตาง ๆ เหลานี้นาจะมีความหมาย

ใกลเคียงกัน หรืออาจใชแทนกันหรือสลับกันไปมาได ซ่ึงโดยรวมหมายถึง การเตรียมการท้ัง

ดานรางกาย, จิตใจ, อารมณความรูสึก, ครอบครัว/สังคม, ปญญาและจิตวิญญาณในการเผชิญ

ความตายอยางสงบ ไมวิตกกังวล ไมยื้อ ไมทุรนทุราย ไมเรงเรา แตยอมรับสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน

ดวยความสงบ ซ่ึงคํานี้เปนคําหลัก (keyword) ท่ีใชในการทํางานของโครงการสรางความ

ตระหนักเรื่องวิถีสูการตายอยางสงบเปนหลัก หรือใชบอยกวาโครงการอ่ืน ๆ    

3. การตายดี หมายถึง การท่ีผูปวยไดรับการดูแลบรรเทาอาการความเจ็บปวดความ

ทุกขทรมานทางดานรางกาย จิตใจอยางเพียงพอและเหมาะสม กอนตาย ไดรับการดูแล

ทางดานจิตวิญญาณหรือจิตตปญญาตรงกับหลักความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมของตนเอง 

และไดทําในสิ่งท่ีคางคาใจ สามารถแสดงความปรารถนาของตนเองวาตองการใหดูแลอยางไร

ในระยะทาย เพ่ือใหเสียชีวิตอยางสงบ สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (อางอิงมาจากแผน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559)  

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติจริง ขณะไปเก็บขอมูล คณะวิจัย ฯ ก็พบนิยามและความหมาย

ตาง ๆ ของคําวา “การตายดี” ของแตละแหง แตละภูมิภาคอยูบางเหมือนกัน นอกจากนี้ ทาง

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ฯ ไดมีการจัดทํา ชุดตัวชี้วัดการตายดี (Good Death 

Index) ไวระดับหนึ่งแลว ดวยการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาภาคสนามในภาคเหนือ และ

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมี 5 องคประกอบ 15 ตัวชี้วัด 8

8 ซ่ึงในเอกสารดังกลาวยังระบุไว

ดวยวา สามารถนําผลวิจัยนี้ไปใชในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการใชประเมินผลลัพธของการดูแล

แบบประคับประคองได โดยเฉพาะในมุมมองของผูรับบริการและผูดูแล แตคณะวิจัยยังไม

พบวามีสถานพยาบาลแหงใดใชหรืออางอิงถึงชุดตัวชี้วัด “การตายดี” ดังกลาว ซ่ึงสวนหนึ่ง

อาจจะเปนเพราะยังไมทราบ หรืออาจทราบแลว แตอาจจะมองวายังไมใชเอกสารฉบับ

สมบูรณ ดังนั้น ถาจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป สมควรอยางยิ่งท่ีจะใชเอกสารนี้เปนจุด

ตั้งตน เพราะไดใชทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดทํามาระดับหนึ่งแลว จึงควรนํามาใชเปนฐานเพ่ือ

พัฒนาหรือตอยอดใหเสร็จสมบูรณและนําไปใชประโยชนไดจริงตอไป 

                                                      
8 ชุดตัวชี้วัดมี 5 องคประกอบ ไดแก 1) การปราศจากความทุกขทรมานดานรางกาย 2) ความสงบดานจิตใจและจิต

วิญญาณ 3) การเตรียมตัวกอนตาย 4) การกําหนดสถานท่ีตาย และ 5) การดูแลภายหลังการตาย แตละ
องคประกอบมีจํานวนตัวช้ีวัดท่ีแตกตางกันไป รวมได 15 ตัวช้ีวัด โปรดดูเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ โครงการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559, 13 
มกราคม 2560 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ  
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4. จิตตปญญาหรือจิตตปญญาศึกษา (contemplative education) คือ กระบวน 

การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ เปนการศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจากดานในอยางแทจริง 

เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูในคุณคาของตนเองและคุณคาของสรรพสิ่งตาง ๆ อยางปราศจาก

อคติ เกิดความรัก ความเมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสํานึกตอสวนรวม และสามารถ

เชื่อมโยงศาสตรและศิลปะตาง ๆ มาใชในการดํารงชีวิตไดอยางสมดุล ซ่ึงเปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีทําใหมนุษยเกิด “ปญญา” และสามารถอยูรวมกันเปนสังคมไดอยางสันติ (ปรับจาก 

อนุชาติ พวงสําลี, Gotoknow, 2007) ซ่ึงจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี พบวา บางทานใน

เครือขายการดูแลผูปวยระยะทายใชคําวา จิตตปญญา แทนคําวา จิตวิญญาณ และแทนคําวา 

สุขภาวะทางปญญา ดวย  

5. สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Health and Well-

being) จากการทบทวนเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ9

9 พบวา มีหลายนิยามและหลายความหมาย

มาก ซ่ึงพระวิชิต ธมฺมชิโต (2559: หนา 15) ไดกลาวไวดวยวา คําวา spiritual well-being 

หรือ spiritual health นั้นมีความหมายท่ีแตกตางกันไปตามสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางในความเชื่อทางศาสนาของแตละทองถ่ิน จึงไมสามารถให

คํานิยามหรือหามาตรวัดออกมาไดอยางชัดเจน  

อยางไรก็ดี จากการอานทบทวนเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อาจจะพอสรุปไดวา มีความ

คลายคลึงกันหรือมีลักษณะรวมกันในบางประเด็น คือ การไมเห็นแกตัว และการหลุดพนจาก

การถูกบีบค้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถูกบีบค้ันจากความไมรู หรือ ภาวะของการหลุดพนจาก

การมี “ตัวตน” (self-transcendence) ทําใหรูสึกมีอิสรภาพ, มีความผอนคลาย/เบาสบาย, 

มีความรูสึกปติยินดี, มีเมตตากรุณา, มีการเสียสละ มีความสงบรมเย็น ซ่ึงในการทํางานของ

เครือขายพุทธิกา ท่ีเนนเรื่องนี้ พบวา มักใชคําวา มิติจิตใจหรือจิตวิญญาณหรือจิตตปญญา 

แทนคําวา สุขภาวะทางปญญา ท่ีรูสึกวาเปนคําใหญ ท่ีสื่อสารกับกลุมคนประเภทตาง ๆ ได

ยากกวา  

 

 

                                                      
9 ยกตัวอยางเชน พระราชวรมุนี (2540), เอกสารของมูลนิธิหมอชาวบาน (2544), รายงานสุขภาพคนไทย (2554), 

วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติของ พิณนภา แสงสาคร (2554) เรื่อง การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต
วิญญาณในบริบทสังคมไทย, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, และเอกสารของ
มูลนิธิ สดศร-ีสฤษด์ิวงศ (สิงหาคม, 2557) เปนตน   
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6. สุขภาวะทางปญญา (Intellectual Health and Well-being) ความหมายโดย 

ท่ัวไป หมายถึง การมีสติและปญญารูตัวตลอดเวลา สามารถกําหนดตนเองได ไมตกเปนทุกข

จากการมีโรคหรือสามารถเผชิญกับภาวะโรคระยะทายดวยสติและปญญา หรือการตระหนักรู

เก่ียวกับตนเองและโรคท่ีเปนตลอดเวลา โดยไมนําตนเองไปผูกพันหรือผูกติดหรือปรุงแตงสิ่งท่ี

เกิดข้ึนจนทําใหเกิดภาวะท่ีเจ็บปวดทุกขทรมานทางจิตใจและอารมณท่ีรุนแรงตามไปดวย  

สําหรับกรณีของชุดโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะ

ทายนั้น ดูเหมือนจะใชนิยามของพระไพศาล วิสาโล ท่ีระบุไวในเอกสารรายงานผลการดําเนิน 

งานของโครงการ ฯ ท่ีนําสง สสส. (หนา 6) วา “สุขภาวะทางปญญา คือ การมีความรูและ

ความคิดท่ีถูกตองดีงาม ชวยใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข รูจักคิดหรือพิจารณาดวยเหตุผล

จนสามารถแกปญหา หรือหลุดพนจากความทุกข ตลอดจนรูจักดําเนินการตาง ๆ ใหสําเร็จได

ดวยวิธีการแหงปญญาสามารถเปนท่ีพ่ึงของตนเองได” สําหรับคําสําคัญ (keyword) ท่ี

โครงการนี้นํามาใชในการทํางาน คือ คําวา “หลุดพนจากความทุกข” เพราะพิจารณาวา เปน

คําท่ีมีความหมายอยางยิ่งตอผูปวยระยะทาย จึงนําคํานี้มาเปนจุดเนนในการขับเคลื่อนการ

ทํางานเพ่ือใหผูปวยหลุดพนและไดมีโอกาสเผชิญความตายอยางสงบ ดังนั้น ในการวิจัย 

ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ก็ไดใชนิยามและจุดเนนตรงนี้ในการศึกษาทําความเขาใจส่ิง

ท่ีโครงการ ฯ ดําเนินการรวมกันวาทําอะไร ทําอยางไร เกิดผลท่ีสําคัญอะไร เพ่ือใหเกิดการ

หลุดพนจากความทุกขหรือความทรมานนั้น ทีมงานและเครือขายผูเกี่ยวของสามารถทําได

หรือไม มากนอย เพียงใด อยางไร    

7. คุณภาพชีวิต หรือ คุณภาพชีวิตระยะทาย (Quality of Life or Quality End of 

Life : QOL or QOEL) หมายถึง การท่ีผูปวยมีคุณภาพชีวิตระยะทายหรือในชวงสุดทายของ

ชีวิตท่ีดีระดับหนึ่ง (แมจะเจ็บปวย) อันเปนผลมาจากการไดรับการดูแลประคับประคองดาน

ตาง ๆ อยางถูกตองจากผูดูแลและทีมรักษาท่ีเปนแพทยพยาบาลและสหวิชาชีพ ทําใหไมมี

ความเจ็บปวดทนทุกขทรมานท้ังกายและใจจากโรคท่ีกําลงัประสบอยูมากจนเกินไป พรอมท้ัง

ไดอยูในสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีมีการจัดการไวอยางเหมาะสม สามารถควบคุมความเครียด

ทางกายและทางจิตใจไดดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีตนเองพึงพอใจหรือยอมรับไดในระดับหนึ่ง  

8. การสรางเสริมสุขภาพและสุขภาวะ (Well-being Promotion or Promotion of 

Health and Well-Being) นาจะมีความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวา คุณภาพชีวิต (quality of 

life) แตมีมิติของการดําเนินการหรือกระทําการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน สงเสริม เอ้ืออํานวย 

เก้ือกูลใหผูปวย คนในครอบครัว มีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีข้ึนในดานตาง ๆ ท้ังดานรางกาย, 

จิตใจ, อารมณ, สังคม/ครอบครัว, ปญญา, จิตวิญญาณไดในระดับหนึ่ง และนาจะหมายรวมถึง 



43 

การจัดการปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือท่ีทําใหมีความเครียด ความวิตกกังวล ความหวงใย

ดวย เชน การสงเสริมใหมีการจัดการปญหาตาง ๆ ท่ีคางคาใจของผูปวย ท้ังเรื่องการเงิน/

หนี้สิน/ทรัพยสิน,บาน/ท่ีอยูอาศัย/ท่ีดิน, อนาคตหรือความสําเร็จของลูกหลาน, การไดพบ

เพ่ือน, การสงเสริมการคลี่คลายประเด็นความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธประเภทตาง ๆ ท่ีอาจสราง

แผลทางจิตใจ หรือรูสึกไมสงบ ทําใหไมตายดี ฯลฯ (สวนเสริมท่ีเปนตัวอยางรูปธรรมประกอบ

นี้ไดจากการเก็บขอมูลในภาคสนามของโครงการประเมินผล ฯ ชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม 2562) 

9. มายาคติของสังคม/มายาคติในตัวคน (Myths of Society/Myths of Human 

Life) หมายถึง ประเด็นตาง ๆ ท่ีสังคม/ปจเจกบุคคล/มนุษยเรายังไมยอมรับ แมสิ่งนั้นเปน

ความจริงหรือเรื่องจริง แตก็พยายามสรางสิ่งตาง ๆ มาบดบังไว สวนหนึ่งเพราะความเปนจริง

ดังกลาวเปนสิ่งท่ีเจ็บปวด ขมข่ืน รูสึกนาละอาย ทําใหเกิดความอึดอัด-ขัดของท้ังทางกาย/ใจ/

อารมณความรูสึก และยังยอมรับไมได จึงพยายามสรางกลไกการปองกันตาง ๆ ข้ึนมาบดบัง 

หรือสื่อสารแบบบิดเบี้ยว (distorted communication) ไมตรงกับความจริง จนทําให

กลายเปนความเคยชิน หรืออยูกับ “มายาคติ” ดังกลาวอยางขาดการต้ังคําถามหรือไมอยาก

พูดถึงสิ่งนี้เกิดข้ึนไดท้ังในระดับปจเจก กลุม/ทีมงาน ครอบครัว ศูนย/องคกร ชุมชน/หมูบาน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด คลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster : PCC) เขตสุขภาพ และ

สังคม/ประเทศ 

10. การถอดรื้อมายาคติ (Deconstruction) หมายถึง การท่ีโครงการทําการสื่อสาร

เชิงรุก เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีคิด วิธีมอง วิธีการรับรูของผู เ ก่ียวของ/

กลุมเปาหมายประเภทตาง ๆ ของโครงการ ดวยวิธีการ/กลยุทธตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เชน การ

ใชสุนทรียสนทนา (dialogue), การสรางกระบวนการตระหนักรู เชิงวิพากษ (critical 

learning process), การสรางความตระหนักรวมกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลในวงการตาง ๆ 

(influencer), การใชกิจกรรมเชิงสรางสรรคตาง ๆ หลายประเภท เชน การเยียวยาทางจิตใจ

และจิตวิญญาณ การเยียวยาผูดูแล เชน พยาบาล จิตอาสา ไปจนถึงการถอดรื้อมายาคติของ

แพทยท่ีมีตอการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง สําหรับคําเหลานี้ มักใชหรือ

ปรากฏอยูในโครงการสรางความตระหนักรูสูวิถีการตายอยางสงบ และโครงการขับเคลื่อนมิติ

สุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย  
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11. ภาวะกตัญูเฉียบพลัน เปนคําศัพทเชิงปรากฏการณและเชิงปฏิบัติการท่ีพบบอย

มากในเ กือบทุกพ้ืน ท่ี  ขณะไปเ ก็บขอมูล  (อาจเรียกไดว า เปน  grounded term ใน

ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงใชโดยบุคลากรทางการแพทยและพยาบาล เพ่ือเปนการสะทอนปญหาท่ี

บุคลากรตองเผชิญในชวงสุดทายของผูปวยท่ีไมควรยื้อการรักษาตอไปอีก เพราะไมเปนผลดี

ตอผูปวย อาจทําใหทุกขทรมาน ไมไดรับโอกาสตายดีตามความประสงคของผูปวย แตใน

หลาย ๆ กรณีก็ไมสามารถดําเนินการตามท่ีผูปวยสั่งไวดวยวาจา หรือ อาจเขียนไวในหนังสือ

แสดงเจตนาไมรับบริการบางอยางในชวงสุดทาย (living will) เนื่องจากมีการปรากฏตัวของ

ญาติผูปวย ท่ีตองการใหมีการรักษาจนถึงท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญมักเปนลูกหรือญาติสนิทท่ีอยู

ทางไกล และปกติท่ีผานมาคนเหลานี้มักไมคอยไดมีโอกาสดูแลผูปวยดวยเหตุผลตาง ๆ เชน 

อยูไกล มีปญหาขัดแยงไมลงรอยกัน ฯลฯ (ซ่ึงผูปวยสวนใหญท่ีพบมักมีสถานภาพเปนพอหรือ

แมของผูปรากฏตัว) และสวนใหญลูกหรือญาติทางไกลเหลานี้มักจะคิดวาการใหแพทยรักษา

ใหถึงท่ีสุดเปนการแสดงความกตัญูครั้งสุดทายท่ีตนเองสามารถทําใหกับพอแมของตนได 

 ซ่ึงภาวะกตัญูเฉียบพลันดังกลาวสงผลกระทบเปนอยางมากตอกระบวนการตัดสินใจ

ของผูดูแลใกลชิด และตอทีมแพทยพยาบาลในการทําตามความประสงคของผูปวย และพบวา 

ผูปวยสวนใหญท่ีเผชิญภาวะกตัญูเฉียบพลันมักลงเอยดวยการถูกใสทอ สายอาหารทางจมูก 

เจาะคอ และสารกระตุนตาง ๆ เพ่ือยืดเวลาการตายออกไปใหนานท่ีสุด แตพบวา หลังจากนั้น

ไมนาน สวนใหญก็ตองตายคาทอ (หรือบางคนอาจอยูนานหลายเดือน แตก็เหมือนคนท่ีตาย

แลว เพราะสมองไมรับรูแลว)  ซ่ึงตองเสียคาใชจายตาง ๆ เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ซ่ึงถือเปน

ความสูญเปลา/ไรประโยชน (futility) และมักทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวตามมาดวย 

12. การบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice Care) สําหรับในบริบทของ

ประเทศไทย ไดมีการนิยามไววา หมายถึง การใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองแกผูปวย

ในระยะทายของชีวิต โดยทีมสหวิชาชีพ ในสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีมีการจัดการไวอยาง

เหมาะสม ซ่ึงการดูแลผูปวยระยะทายจะมีหลายแงมุม มีจุดเนนแตกตางจากการดูแลผูปวย

ท่ัวไป เนื่องจากจุดมุงหมายไมใชการดูแลเพ่ือใหผูปวยหายจากโรคหรือการควบคุมโรค แต

เปนไปเพ่ือการบรรเทาความทุกขทรมานและสรางเสริมคุณภาพชีวิต (จิรุตม ศรีรัตนบัลล และ

คนอ่ืน ๆ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561) ซ่ึงจะเห็นวา นิยามและความหมายของคําวา 

การบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทายโดย นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล ณ ท่ีนี้ ก็ไมไดมีความ

แตกตางจากนิยามหรือความหมายของคําวา การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) 

สักเทาไหร  
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นอกจากนี้ นพ. จิรุตม ไดเนนย้ําวา หัวใจสําคัญของการมุงเนนท่ีคุณภาพชีวิตของผูปวย

ระยะทายนั้น จําเปนตองอาศัย 3 เรื่องสําคัญ คือ 1) การดูแลแบบประคับประคอง 2) การ

สงเสริมบทบาทเชิงรุกของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเปนบริบทท่ีมีความสําคัญมากในการดูแล

ผูปวยระยะทายของประเทศไทย และ 3) การจัดสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ภายใต

หลักการของการจัดการดูแลแบบบูรณาการ และการมีกลไกการดูแลรวมกันของผูท่ีเก่ียวของ 

เนื่องจากการดูแลผูปวยระยะทายไมมีสูตรสําเร็จ และควรเนนการจัดการความสัมพันธของคน

ในบานและครอบครัว เพราะสิ่งนี้สงผลอยางมีนัยสําคัญตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไมดีของ

ผูปวยระยะทาย  
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2) แนวคิด ทฤษฎ ีวิธีวิทยา ที่ใชในการกําหนดกรอบการวิจัย 

ติดตามและประเมินผล 

ในการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะมุงเนนไปท่ีการ

ประเมินความสําเร็จ หรือไมสําเร็จ ตามขอเสนอ วัตถุประสงค ผลลัพธหรือ

เปาหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธท่ีท้ังสามชุดโครงการระบุไว โดยเปนการประเมินภาพรวม

การขับเคลื่อน พรอมท้ังการทําความเขาใจและสรางความรูเก่ียวกับประเด็นหรือจุดเนน 

(focus) ท่ีสําคัญของแตละชุดโครงการ และโครงการยอยบางสวนดวย  

ดังนั้น จึงใหความสําคัญกับแนวคิดและทฤษฎีในการประเมินผลของ Patton (1997) 

ในเรื่องการประเมินท่ีมุงเนนการนําไปใชประโยชน (utilization-focused evaluation: UFE) 

ซ่ึงเปนแนวคิดและทฤษฎีการประเมินท่ีเสนอวา ในการประเมินผลนั้น เราสามารถทําการ

ประเมินแบบมุงเนนไปท่ี ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแงมุมใดแงมุมหนึ่ง 

กลาวคือ ถาเราตองการใชประโยชนในดานใด หรือเรื่องใด ก็มุงเนนการประเมินไปท่ีเรื่องนั้น 

ๆ ไมจําเปนตองประเมินทุกเรื่อง ทุกดาน ซ่ึง Patton ไดแบงจุดเนนของการประเมินไวท้ังหมด

ประมาณ 40 จุดเนนดวยกัน (โปรดอานรายละเอียดใน Patton, 1997; และอรทัย อาจอํ่า; 

2549, 2550)  

สําหรับในโครงการนี้ ไดพิจารณาเห็นวา การขับเคลื่อนเรื่องการดูแลหรือการสรางเสริม

สุขภาวะในชวงทายของชีวิต หรือท่ีใชอีกคําหนึ่งวา การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง หรือท่ี

บางคน หรือบางโครงการ โดยเฉพาะในโครงการยอยตาง ๆ เรียกวา การบริบาลผูปวยระยะ

ทาย (palliative care) หรือ การบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (hospice care) ยังคง

เปนประเด็นท่ีใหมสําหรับประเทศไทย หรือสังคมไทยยังไมคอยใหความสําคัญ หรือยังมองวา

เปนเรื่องไกลตัว ท้ัง ๆ ท่ีสังคมไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนผานเปนสังคมสูงวัยเต็มตัว หรือท่ี

เรียกวา “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” (complete aged society) ในอีกไมก่ีปขางหนานี้ หรือ

ประมาณป พ.ศ. 2564 (สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2558, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูสูงอายุไทย, 26-27)10 และยังมีความชุกของโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ิมข้ึนดวย  

จากการอานเอกสารท่ีเก่ียวของของชุดโครงการและโครงการยอยตาง ๆ ของบางชุด

โครงการโดยเฉพาะ โครงการสรางความตระหนักทางสังคมเก่ียวกับวิถีการตายอยางสงบ ได

ระบุไวดวยวา จากประสบการณในการทํางานของโครงการ พบวา คนสวนใหญยังไมคอยให

ความสําคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากมีมายาคติเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ อาทิเชน ยังคงมองวา 

                                                      
10 สําหรับคําวา สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 ของ

ประชากรท้ังหมด 
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การพูดถึงความตายเปนเรื่องอัปมงคล หรือ เปนเรื่องอกตัญู (กรณีท่ีมีการเตรียมเรื่องการ

ตายใหกับบุพการี หรือญาติพ่ีนอง โดยเฉพาะญาติผูใหญท่ีเจ็บปวย) หรือพบวา คนสวนใหญ

ยังมีความสุขอยูกับวัตถุ หรือผูกยึดติดกับวัตถุ ทําใหหลงใหลในปจจัยภายนอกเหลานี้ หรือไม

ตองการพูดถึงการตาย หรือไมยอมรับความจริงเรื่องความตาย ท้ัง ๆ ท่ีบริบทใหญของสังคม

เปนสังคมพุทธ ท่ีพระพุทธองคทรงตรัสรูเรื่องหลักความจริงเก่ียวกับชีวิตไวอยางกระจางชัด ไม

วาจะเปน การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย  

แสดงใหเห็นวา สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีภาวะยอนแยงในตนเองสูง (paradox) หรือยัง

กาวไมพนมายาคติ (myth) ซ่ึงจากการไปเก็บขอมูลภายใตโครงการประเมินผลในครั้งนี้ ก็

ยังคงพบวาบุคลากรหรือวิชาชีพตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นัก

โภชนาการ/โภชนากร นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา แพทยแผนไทย 

พระสงฆ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขฯ เปนตน สวนใหญก็ยังคงสะทอนวา คนจํานวน

มากหรือประชาชนสวนใหญยังไมทราบเก่ียวกับเรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง การตายดี 

หรือการเตรียมตัวเผชิญกับเรื่องนี้ ถึงแมจะทุมเททํางานกันมาหลายป แตคนก็ยังไมคอย

เปลี่ยน ซ่ึงเรื่องนี้มีความสําคัญมากตอการขบคิดประเด็นการขับเคลื่อนในระยะตอไป 

ดังนั้น การกําหนดกรอบในการประเมินผลครั้งนี้ จึงใหความสําคัญกับการประเมินผลท่ี

มุงเนนไปท่ี ประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีปรากฏ (emerging critical issues) จากการทํางานใน

พ้ืนท่ี หรือท่ีมีนัยสําคัญตอการทํางานของชุดโครงการ หรือ บางประเด็น บางปจจัย อาจถึงข้ัน

เปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการทํางานของชุดโครงการแตละชุดเลยดวยซํ้า 

(determinants of the success of the project) 

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับบริบทเฉพาะหรือมุงเนนในการทําความเขาใจบริบท

เฉพาะ (specific context or context focus) ของแตละพ้ืนท่ี แตละองคกร/สถาบัน/

เครือขาย และบางโครงการยอยท่ีเลือกข้ึนมาศึกษา เพ่ือทําความเขาใจลักษณะเฉพาะในการ

ขับเคลื่อนของแตละแหง แตละพ้ืนท่ี แตละองคกร/สถาบัน/เครือขาย หรือบางโครงการยอยท่ี

มีความแตกตางกันในเรื่องบริบท ไมวาจะเปนบริบทในระดับใดหรือประเภทใดก็ตาม ท้ังนี้เพ่ือ

สรางความรูท่ีข้ึนกับบริบทเฉพาะ (context-dependent knowledge) หรือเปนการประเมิน

ท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางความรู และการถอดบทเรียนสําคัญดวย (knowledge and lesson-

learned focus) แตก็ยังคงใหความสําคัญกับแนวคิดตรวจสอบไดในทางสังคม (social 

accountability) ควบคูกันไปดวย เพราะเปนชุดโครงการท่ีใชทรัพยากรของสังคม (social 

resources) ท่ีไดมาจากภาษีสรรพสามิต หรือภาษีจากผูดื่มเหลาและสูบบุหรี่ ดังนั้น ในเรื่องนี้ 

จึงจําเปนตองทําการประเมินเพ่ือดูวาโครงการท่ีกําหนดไวประสบผลสําเร็จตามความมุงหวัง
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อยากเห็นหรือไม มากนอยเพียงใด อยางไร เพ่ือเปนการแสดงความรับผิดชอบหรือการ

ตรวจสอบไดทางสังคม (social accountability) 

นอกเหนือจากนั้น จากการทบทวนเอกสารตาง  ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะเอกสาร

ตนฉบับเก่ียวกับเรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (palliative care) และการบริบาล

เพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (hospice care) ท้ังของอังกฤษและอเมริกา ทําใหทราบวา สองสิ่ง

นี้ไมเหมือนกัน หรือไมใชสิ่งเดียวกัน หรือมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน แตดูเหมือนวา ในเมืองไทยจะ

ใชคําวา Palliative Care และ Hospice Care แทนกัน หรือสลับกันไปมา  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทําการประเมินเพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจรวมกันวา 

แผนงานหรือชุดโครงการท้ังสามนี้ไดใหความสําคัญกับการสื่อสารนิยามและความหมายให

ตรงกันท้ังหมดทุกระดับหรือไม อยางไร เพ่ือนําไปสูการปรับหรือพัฒนาขอเสนอโครงการ ท่ีมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน หรือมีความเขาใจท่ีตรงกันหรือมีจุดรวมกันในระดับหนึ่ง หรือท่ีเรียกวา 

การประเมินเชิงการพัฒนาโครงการ (formative evaluation) กรณีท่ีอาจจะมีการสนับสนุน

ใหดําเนินการในระยะตอไปอีก จะไดมีการจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีความชัดเจนยิ่งข้ึน หรือมี

จุดเนนในการทํางานท่ีทําใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ไมใชประเมินเฉพาะผลสรุปหรือ

ผลรวมสุดทาย (summative evaluation) เทานั้น  

ดังนั้น จึงจะใหความสําคัญกับการตรวจสอบหรือประเมินในเชิงการกอรูปของชุด

โครงการนี้ดวยวา ไดใหความสําคัญกับการสื่อสารคําหลัก (keyword) หรือแนวคิดหลัก (core 

concept) ของชุดโครงการในบรรดาผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียต้ังแตตนหรือไม ถามี

สื่อสารวาอยางไรบาง ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีความเขาใจท่ีตรงกันตั้งแตตน

หรือไม และ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับการขับเคลื่อน และการทํางานของโครงการ รวมถึง

ตอความสําเร็จตาง ๆ มากนอยเพียงใด อยางไร   

นอกจากนี้ ยังเปนการประเมินท่ีมุงเนนไปท่ีการปฏิบัติการหรือการดําเนินการของ

โครงการ (implementation focus evaluation) เพ่ือดูวา โครงการไดดําเนินการตามท่ี

เขียนหรือออกแบบไวหรือไม มากนอยเพียงใด อยางไร ถามีการปรับเปลี่ยนหรือไมไดเปนไป

ตามท่ีออกแบบไว เพราะอะไร และมีประเด็นอะไรท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติการหรือการ

ดําเนินการโครงการท่ีมีความนาสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันในการออกแบบโครงการในระยะ

ตอไป เพราะท่ีผานมา พบวา มีโครงการของ สสส. จํานวนหนึ่งท่ีไมไดดําเนินการตามท่ีเขียน

หรือออกแบบไว แตก็มักจะไมไดบอกเหตุผลวาทําไมจึงเปนเชนนั้น   

โดยสรุป การกําหนดกรอบแนวทางในการประเมินครั้งนี้ เปนการผสมผสานกันระหวาง

ฐานคติในการตรวจสอบไดทางสังคม (social accountability perspective) เขากับฐานคติ
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ในการสรางความรูทางสังคม (social inquiry perspective) ท่ีมีจุดเนน กลาวคือ เนนไปท่ี

ประเด็นสําคัญท่ีปรากฏออกมาทามกลางการทํางาน (emerging critical issues focus) เนน

บริบท (context-focus) และเนนเรื่องความรูและบทเรียน (knowledge and lessons-

learned focus) ซ่ึงสามารถนําเสนอกรอบและประเด็นท่ีเปนจุดเนนในการประเมินผล ในรูป

ของแผนภาพท่ี 4 (diagram) ไดดังนี้คือ   

แผนภาพ 4 กรอบและจุดเนนในการประเมิน: ใชฐานคิด/ฐานคติแบบผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบไดทางสังคม 
(Social Accountability) 

การประเมินเชิงสรุปผล (Summative 
Evaluation) และเชิงการปฏิบัติการของ
โครงการ  (Implementation Focus 
Evaluation) 
การบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว – สําเร็จ/ไมสําเร็จ อยางไร 
เพราะอะไร ทําตามท่ีเขียนไวหรือไม 
โอกาสตอไป จะทําใหดีข้ึนไดอยางไร?  

การสรางความรูทางสังคม 
(Social Inquiry) 

การประเมินท่ีมีจุดเนน 
(Utilization-focused Evaluation: 
UFE) 
• เนนประเด็นสําคัญท่ีปรากฏจากการ

ทํางาน  
• (Emerging Critical Issues Focus) 
• เนนบริบทเฉพาะ (Specific 

Context-Focus) 
• เนนความรูและบทเรียนท่ีเกิดข้ึน 

(Knowledge and Lesson-
learned Focus) 
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3) กรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการ 

ยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร   

นอกจากนี้ โครงการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ยังให

ความสําคัญกับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเปนผลมา

จากการทํางานของชุดโครงการดวยวา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ข้ึนหรือไม ตรงจุดไหน

ของระบบ มากนอยเพียงใด อยางไร อะไรคือปจจัย-องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง หรือ

การยอมรับนวัตกรรม ความคิด แนวคิดเก่ียวกับดูแล/บริบาลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง หรือการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต รวมถึงการนํามิติสุขภาวะ

ทางปญญาเขามาในระบบ PC โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและนโยบาย และการ

เปลี่ยนแปลงดานศักยภาพ ความสามารถดานตาง ๆ ของบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข รวมถึงผูดูแลอาสา/จิตอาสา ท่ีเขารวมโครงการ นอกจากปจจัยระดับบุคคลตาง ๆ 

แลว ปจจัยระดับองคกร/หนวยงาน, ปจจัยระดับโครงสราง/พ้ืนท่ี/ชุมชน และปจจัยระดับ

โครงการ รวมถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวนวัตกรรม/ความคิด/แนวคิด ก็ลวนแต

เก่ียวของกับการยอมรับหรือไมยอมรับแนวคิดใหมหรือนวัตกรรมทางความคิด แนวคิดใหม ๆ 

ดวยท้ังสิ้น   

สําหรับตัวแนวคิดและทฤษฎีการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (palliative care : 

PC) และการดูแลบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (hospice care : HC) เอง ถือวายังเปน

แนวคิดท่ีคอนขางใหมในบริบทสังคมไทย หรือยังจําเปนตองมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยน

เรียนรูในเรื่องนี้คอนขางมากในบรรดาผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียทุกประเภท ทุกระดับ 

ดังนั้น จึงไมใชเรื่องท่ีจะสามารถทําใหเกิดข้ึนไดงาย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดเก่ียวกับการ

ยอมรับการตายอยางสงบหรือวิถีการตายอยางสงบ ตามท่ีระบุไวในโครงการยอยท่ี 1 ของชุด

โครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายท่ีรับผิดชอบโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย  

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเห็นวา การวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจเชิงลึกในดานตาง ๆ จะ

ทําใหเกิดองคความรูใหม จึงเลือกแนวคิดและทฤษฎีท่ีสามารถชวยเปนแนวทางในการ

วิเคราะหการรับรู/รับทราบ, การใหคุณคา, การประเมินประโยชน/ความซับซอนของ

นวัตกรรม/ความคิด, ความสามารถในการทดลองใช ฯลฯ ท่ีลวนแตเก่ียวของกับกระบวนการ

ตัดสินใจของผูนําองคกร/หนวยงานและผูเก่ียวของ จึงใชแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจาย

และยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (1962), Rogers and Shoemaker (1971) แตเปนการ

นํามาประยุกตใชในบางสวน และไดมีการปรับภาษาตาง ๆ ใหสอดคลองกับการประเมินเรื่อง 
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การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต และ/หรือ การบรบิาล/ดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง  

ท้ังนี้ ผูประเมินมองวา ในหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ ประเด็น ยังเปนเรื่องท่ีคอนขางใหม 

หรืออาจเรียกไดวาเปน “นวัตกรรม” ประเภทหนึ่งไดเชนกัน ท้ังนี้ Rogers and Shoemaker 

(1971) ไดอธิบายเ ก่ียวกับ “กระบวนการเผยแพรและยอมรับนวัตกรรม” ไววา ใน

กระบวนการเผยแพรและยอมรับนวัตกรรมนั้น มีองคประกอบตาง ๆ ท่ีสําคัญ 4 ประการ

ดวยกันคือ 1) ตัวนวัตกรรม - Innovation 2) ชองทางในการเผยแพรใหเกิดการยอมรับ -

Channel 3) ชวงเวลา - Time) และ 4) ระบบสังคม - Social System  

 

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ท่ีจะอธิบายอยางมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระของ

โครงการประเมินในครั้งนี้หรือจะไดแสดงใหเห็นดวยวา จะนําแนวคิดและทฤษฎีนี้มา

ประยุกตใชในการกําหนดกรอบแนวความคิด รวมถึงการอธิบายในบริบทของชุดโครงการนี้ 

และขอมูลตาง ๆ ท่ีจะไดรับมาอยางไรดวย ดังนี้คือ  

1) ตัวนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงนวัตกรรม/ความคิดตาง ๆ มักมีหลากหลายรูปแบบ 

และยังมีความยากงายท่ีแตกตางกัน และสงผลตอระดับการยอมรับ ซ่ึงการท่ีคน ๆ หนึ่ง หรือ

ใครกลุมใดกลุมหนึ่งจะยอมรบันวัตกรรมใหม หรือระบบแบบใหม หรือความคิดใหม ๆ หรือไม

นั้น มักมีปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อยางนอย 5 ดาน หรือ 5 มิติดวยกัน ไดแก  

1.1) ดานประโยชนในเชิงเปรียบเทียบของนวัตกรรม (relative advantage) โดย

ปกติ คนเราจะมีการเปรียบเทียบในเชิงผลประโยชนตาง ๆ ท่ีจะไดรับ ระหวางสิ่งท่ีเปนอยูเดิม

กับสิ่งจะรับเขามาใหม ซ่ึงในกรณีของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายนี้ หมายถึง

วา ผูรับนวัตกรรมหรือผูมีสวนรวมในการสรางระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองหรือ

การบริบาลผูปวยระยะทาย มักจะตองมีการเปรียบเทียบหรือชั่งตวงวัดวา สิ่งใหมหรือแนวคิด

ใหมหรือระบบใหมท่ีกําลังพยายามสรางข้ึนนี้ดีกวา หรือมีประโยชนมากกวาระบบหรือสิ่งท่ี

ปฏิบัติอยูเดิมหรือไมอยางไร และทางชุดโครงการ ไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้หรือไม เชน 

จะทําใหลดคาใชจายตาง ๆ ลง ทําใหผูปวยมีความสุขกายสุขใจมากข้ึนหรือมีความเจ็บปวด

ทรมานลดลงหรือสามารถหลุดพนจากความทุกขหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามท่ีชุดโครงการ

Innovation Channel Time
Social 
System
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อยากเห็นในดานใดบาง สิ่งนี้สําคัญอยางไรตอระบบการแพทยและสาธารณสุขหรือระบบ

บริการท่ีควรยึดหลักการในการดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษย เปนตน 

1.2) ความสอดคลอง/ความเขากันไดกับแนวคิด คานิยม และบรรทัดฐาน ซ่ึงจริง ๆ 

ก็คือ ความรูสึกของผูรับนวัตกรรมวาสิ่งใหมท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้น จะเขากันไดหรือมีความ

สอดคลองกับคานิยมและบรรทัดฐานตางๆ ของตนหรือของทีมงาน หรือขององคกร/สถาบัน

หรือไม ซ่ึงในกรณีของชุดโครงการท้ังสามนี้ ผูมีสวนรวมในโครงการ ท้ังแพทย, พยาบาล, 

เภสัชกร, พระสงฆ จิตอาสา ผูนําชุมชน ฯลฯ ก็จะตองมีการพิจารณาวานวัตกรรมหรือความรู 

แนวคิด การปฏิบัติใหม ๆ ตาง ๆ เก่ียวกับระบบหรือรูปแบบการดูแลผูปวยแบบประคับ 

ประคองนั้น เขากับตน องคกรของตน ผูปวยหรือครอบครัว ชุมชนทองถ่ินของตน ฯลฯ 

หรือไมอยางไร หรือสามารถใชรวมกันไดท้ังหมดทุกแหง หรือท่ีจริงแลวตองมีการปรับ/

ประยุกตใหสอดคลองกับแตละแหง ซ่ึงสวนใหญ พบวา ถาสิ่งท่ีนํามาใชใหมนี้ไมขัดกับคานิยม 

บรรทัดฐาน การปฏิบัติท่ีเปนอยูเดิม ก็มักจะยอมรับนวัตกรรมหรือความคิด/แนวคิดใหม ๆ 

และเม่ือยอมรับแลว ก็มักจะไมกลับมาท่ีเดิม  

ดังนั้น ในการประเมินครั้งนี้ จะใหความสําคัญกับประเด็นนี้ หรือพยายามทําความ

เขาใจวัฒนธรรมยอย คานิยม, มุมมอง, บรรทัดฐาน, การปฏิบัติท่ีเปนอยูเดิมของผูเก่ียวของ

ทุกฝาย ทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือดูดวยวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการยอมรับแนวคิด

หรือการปฏิบัติใหม ๆ ไดอยางแทจริงหรือไม และจะมีความยั่งยืนจริงหรือไม   

1.3) ความสลับซับซอนในการทําความเขาใจและการนําไปใช วามีมากนอยแคไหน 

ซ่ึงโดยปกติ ถานวัตกรรมยิ่งมีความสลับซับซอนมาก ก็มักจะไดรับการตอบสนองนอยตามไป

ดวย ดังนั้น จะมีการพิจารณาในเรื่องความสลับซับซอนของนวัตกรรมหรือการปฏิบัติตาง ๆ 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการลดความเจ็บปวด (pain) การลดความตึงเครียดทางกายและใจ การ

ชวยใหหลุดพน พนทุกข การเตรียมตัวเตรียมใจในการจากไป ฯลฯ วามีนวัตกรรมอะไรใหม ๆ 

บาง และสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม และถาพบวามีความสลับซับซอน ผูใชนวัตกรรมปรับ

อยางไร เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของตนเอง, ครอบครัว, ชุมชน, องคกรหรือสถาบัน   

1.4) ความสามารถในการนําไปทดลองใชได (Trial-ability) โดยปกติ ถาเปน

นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปปรับหรือทดลองใชเองไดสักระยะหนึ่งกอน ก็มักจะไดรับการยอมรับ

มากกวาหรือรวดเร็วกวานวัตกรรมหรือความคิด/แนวคิด/เครื่องมือท่ีไมสามารถนําไปทดลอง

ใชกอน จึงจะดูดวยวา ไดมีการใหเวลาในการทดลองใชหรือไม อยางไร เพราะอะไร 

1.5) ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได/มองเห็นผลท่ีเกิดข้ึนจนเปนท่ีสังเกตได 

(Observability) การท่ีสามารถสังเกตเห็นผลท่ีไดรับจากการใชนวัตกรรม/ความคิด/แนวคิด
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ใหมอยางเปนรูปธรรม โดยปกติ ถาสามารถไดรับผลอยางเปนรูปธรรม หรือสามารถสังเกตเห็น

ได รับรูได สัมผัสได ก็มักจะไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วหรือไมมีแรงตานทานตาง ๆ มากนัก 

หรือ ไมมีแรงเสียดทานมากเกินไป ซ่ึงจากการเก็บขอมูลโครงการนี้ พบวา ประเด็นนี้มีความ

นาสนใจมาก เพราะมีแพทยและพยาบาลซ่ึงทุมเทการทํางานในเรื่องนี้เปนอยางมากในหลาย 

ๆ แหง และทําใหเกิดผลดีตอผูปวย ทําใหไมทนทุกขทรมานและชวยลดคาใชจายใหหนวยงาน/

สถานพยาบาล ทําใหมีเตียงวางเพ่ือรองรับผูปวยไดมากข้ึน แตคนจํานวนมากก็ยังมองไมเห็น 

และทําใหรูสึกวาตนเอง/ทีมงาน PC ยังไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีตองการได

อยางรวดเร็ว แตตองใชวิธีการเจรจาสื่อสารตอรอง ชักชวน สรางแรงจูงใจดวยกลยุทธตาง ๆ 

รวมท้ังยอมถูกตอวา กระแนะกระแหน และบางแหงถึงแมจะทํามานานแลว ก็ยังคงพบวา ยัง

มีแรงเสียดทานคอนขางสูงจากรอบดาน ท้ังจากเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ ทีมสหวิชาชีพ 

สวนงานตาง ๆ ในโรงพยาบาล ท่ีตองมีการประสานเชื่อมโยงกัน และจากญาติผูปวยและสังคม

รอบขางดวย      

2) ชองทางในการเผยแพร/ส่ือสาร (Channel) สําหรับคําวา ชองทางในการสื่อสาร/

เผยแพร ณ ท่ีนี้ หมายรวมถึง กระบวนการและวิธีการในการเผยแพรนวัตกรรม/ความคิด/

แนวคิดการบริบาลผูปวยระยะทาย วาเผยแพรโดยใคร ดวยวิธีการอะไร หรือเขาไปท่ีแหลงใด 

ผานชองทางใด หรือจากไหน ไปไหน ดวยวิธีใด ซ่ึงชองทางการสงสาร (message) ท่ีสําคัญท่ี 

Rogers (1962: 17-18) กลาวไวคือ สื่อสารมวลชน (mass media channels) และชองทาง

ความสัมพันธท่ีไมเปนทางการระหวางบุคคล (interpersonal channels) ท่ีมีการเผชิญหนา

หรือการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางบุคคลตอบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีสงสารและกลุม

บุคคลท่ีรับสาร สําหรับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรและการสื่อสารสาธารณะของชุดโครงการ

สรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ฯ โดยเฉพาะโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระดับชาติวา

ดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 พบวา โดยหลักใหญ มี

วัตถุประสงคเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความรู การรับรู ทัศนคติ ความตระหนัก การปฏิบัติ 

หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของผูรับสาร (ซ่ึงมีหลากหลายประเภท และมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน) 

รวมถึงการพัฒนาระบบท้ังระบบบริการและระบบบริหาร ซ่ึงในกรณีนี้ จะพิจารณาดวยวา 

โครงการ ฯ ใชชองทางใดเปนหลักในการสื่อสารหรือเผยแพรสาระสําคัญของโครงการ 

โดยเฉพาะกรณีของโครงการยอยท่ี 1 ภายใตชุดโครงการท่ี 2 ท่ีมุงเนนเก่ียวกับการสรางความ
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ตระหนักทางสังคม (social awareness) ตอเรื่องวิถีการตายอยางสงบ หรือมรณานุสติ ท่ีมี

กลุมเปาหมายท่ีแตกตางหลากหลายเปนอยางมาก11

11  

นอกจากนี้ ยังพบวา การทํางานของโครงการยอยนี้และชุดโครงการท่ี 3 ซ่ึงก็คือ 

โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย ไดใหความสําคัญใน

การทํางานเชิงเครือขาย หรือเชื่อมประสานกับเครือขายพุทธิกา หรือใชเครือขายท่ีมีอยูเดิม

ของ สสส. เปนชองทางในการเผยแพรแนวคิด ปรัชญา มุมมอง ทักษะ การปฏิบัติ ฯลฯ ซ่ึง

เปนความนาสนใจเชนกัน เพราะเทากับเปนการใชทุนทางสังคม (social capital) ท่ีมีอยูใน

การทํางานแบบเชื่อมประสานซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนาจะยิ่งทําใหเกิดผลไดมากข้ึนใชหรือไม 

อยางไร    

3) ชวงเวลา (Time) เวลา หรือระยะเวลา ก็เปนอีกมิติหนึ่งหรือปจจัยหนึ่ ง ท่ีมี

ความสําคัญตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม/ความคิด/แนวคิด โดยเฉพาะการกําหนด

ชวงเวลาและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตอเนื่อง เปนเวลาหนึ่งในการเผยแพรหรือสื่อสารนั้นจะมี

ผลตอการยอมรับแนวคิด ความคิด มุมมอง นวัตกรรมใหม ๆ ของโครงการ ฯ อยางแนนอน 

เพราะทุกอยางลวนตองใชเวลา หรือเปนไปตามครรลองของ “เวลา” ดังนั้น มิติเรื่องเวลา 

ระยะเวลา/ชวงเวลา ในการสื่อสาร เผยแพร การถายทอดนวัตกรรม/ความคิด/แนวคิด รวมท้ัง

ชวงระยะเวลาการทํางานท่ีกําหนดไวของท้ังสามชุดโครงการ ก็ไดรับการใหความสําคัญในการ

ประเมินครั้งนี้ดวยวา มีความพอเพียง ความสมํ่าเสมอ ความสอดคลอง ความเหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระหลักและกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันหรือไม ซ่ึงจะตองพิจารณา

อยางมีความเชื่อมโยงกับตัวเนื้อหาสาระของ “สาร” (key message) ท่ีใชในการเผยแพร 

สื่อสาร ถายทอด อบรมเสริมศักยภาพตาง ๆ ดวย  

4) ระบบสังคม (Social System) ซ่ึงหมายถึง ระบบตาง ๆ ขององคกร/สังคมท่ีเปนอยู

เดิม ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันระหวาง ระบบมหภาคและระบบจุลภาค หรือระบบยอย 

หรือหนวยยอยตาง ๆ ท่ีดํารงอยู ท่ีมีการแบงหนาท่ีหรือแบงงานกันทําหรือการแกไขปญหา

ตาง ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายบางประการรวมกัน ซ่ึงหนวยยอยตาง ๆ เหลานี้ อาจจะมีลักษณะท่ี

แตกตางกัน ท้ังดานบรรทัดฐานท่ียึดถือรวมกัน, บทบาทของผูนําทางความคิด/ผูนําองคกร

หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ หรือการตัดสินใจประเภทตาง ๆ ของ

ระบบยอยตาง ๆ ซ่ึง ณ ท่ีนี้มีความหมายครอบคลุมถึง ระบบบริการทางการแพทย พยาบาล

                                                      
11 ครอบคลุมท้ังประชาชนท่ัวไป, ส่ือมวลชน, นักการเมือง, นักธุรกิจ, ผูนําทางความคิดในสังคม, พระสงฆ ฯลฯ และ

บุคลากรทางการแพทย พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห รวมถึงจิต
อาสาและคนในครอบครัวของผูปวย  
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และสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคองหรือการบริบาลผูปวยระยะ

ทาย และระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังระบบสนับสนุนตาง ๆ ท่ีเปนอยูเดิมดวย ดังนั้น การ

ทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนอยูเดิม หรือระบบท่ีเปนอยูเดิม ท่ีมีความแตกตางกันวาปฏิบัติ

อะไร อยางไร ผูเก่ียวของ/ผูนําทางความคิดเห็น/ผูนําการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ท้ัง

ระบบใหญและระบบยอยท่ีเปนอยูเดิมเปนใคร เขามองวาอยางไร กระบวนการตัดสินใจเปน

อยางไร การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของชุดโครงการ ฯ หรือผลลัพธท่ี

เกิดข้ึน สามารถชวยทําใหระบบท่ีเปนอยูเดิมดีข้ึน หรือสามารถตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการไดมากข้ึนหรือไม อยางไร หรือ จะสามารถทําใหบรรลุสูเปาหมายรวมกันไดหรือไม 

มากนอยเพียงใด อยางไร      

สําหรับในสวนท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม/ความคิด/แนวคิด และปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การยอมรับนวัตกรรมนี้ สามารถแสดงใหเห็นในรูปของแผนภาพท่ี 5 ไดดังนี้คือ  

 

แผนภาพ 5 ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับ

นวัตกรรม/ความคิด/แนวคิดใหมตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรส

และชูเมกเกอร 

 

 

 

 

 

 

  
กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม/ความคิด/

แนวคิดใหม

1. ตัวนวัตกรรม/ความคิด/
แนวคิด / ขอไดเปรียบ/

ประโยชน ฯลฯ

2. ชองทางการแผย
แพร/การสื่อสาร/

การถายทอด

3. เวลา/ระยะเวลา/
ชวงเวลาการสื่อสาร/

การถายทอด

4. ระบบสังคม
- ระบบยอย 
- ระบบใหญ 
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4) กรอบในการวิเคราะหการขับเคลื่อนของทั้งสามชุดโครงการ 

ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ

ออตตาวา 

นอกจากกรอบการวิเคราะหดังกลาวขางตนแลว ทาง สสส. ยังมีความ

ประสงคท่ีอยากจะใหใชกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา ป 

ค.ศ. 1986  ในการวิเคราะหผลการทํางาน/ผลการขับเคลื่อนของชุดโครงการท้ังสามดวยวา 

ไดทําใหเกิดอะไรข้ึนบางในมิติตาง ๆ 5 ดานของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา ซ่ึง

ประกอบดวย  

1) ดานการพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skill) – ซ่ึงชุดโครงการท้ัง

สามเนนการพัฒนาทักษะ เทคนิค การปฏิบัติและความรูความเขาใจของบุคลากรทาง

การแพทย/พยาบาล/เภสัชกร, ผูดูแล, จิตอาสา, วิทยากร/กระบวนกร, พระสงฆ โดยจะ

วิเคราะหวา ทักษะ/การปฏิบัติ/เทคนิคตาง ๆ ของปจเจกบุคคล และ/หรือ กลุมบุคคลเหลานี้

ท่ีไดรับการพัฒนาใหมีเพ่ิมข้ึน ดีข้ึน ใชการไดมากข้ึน สามารถชวยลดความทุกข ความเจ็บปวด

ทุกขทรมาน เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยระยะทายไดนั้นมีอะไรบาง ฯลฯ  

2) ดานการเสริมพลังชุมชนเพ่ือใหปฏิบัติการ (Community Strengthening or 

Strengthen Community Action) ซ่ึงจากการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของของท้ังสามชุด

โครงการ พบวา สามารถทําการวิเคราะหไดใน 2 ระดับ คือ หนึ่ง ในระดับนิยามความหมาย

ตามตนฉบับของกฎบัตรออตตาวา คือ การพิจารณาวาโครงการ/ชุดโครงการไดเสริมพลังให

ชุมชนนําทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชนมาใชในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายโดย

ครอบครัวและชุมชน หรือเกิดการพัฒนาระบบท่ีมีความยืดหยุนตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการมีสวน

รวมของคนในชุมชน/ภาคสาธารณะ และ/หรือ ชุมชนไดเขารวมเปนเจาของระบบท่ีพัฒนาข้ึน

ไดจริงหรือไม อยางไร เพราะอะไร ซ่ึงพบวา ชุมชนท่ีเขารวมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข

เพ่ือการดูแลบริบาลผูปวยระยะทายภายใตขอเสนอของโครงการโดยตรงนั้นไมมี เนื่องจากไมมี

การดําเนินงานตามโครงการนี้ เพราะผูรับผิดชอบโครงการยอยนีข้อถอนตัวกลางคัน  

แตคณะวิจัยไดพบ “ระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน” (home care : HC) ท่ีชุมชนมีสวน

รวม เชนท่ี ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน และท่ีตําบลอ่ืน ๆ ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ัวประเทศหรือ

ในทุกภูมิภาคจํานวนมาก12

12 และไดใช ต.เมืองพล เปนกรณีตัวอยางในการวิเคราะห ท่ีสะทอน

                                                      
12 ซ่ึงไดผนวกภาพการทํางานและรายช่ือชุมชนระดับตําบลท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูปวยระยะทายในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ท่ัวประเทศ ไวในสวนของ “บทวิเคราะหการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการดูแล PC และการดูแลผูปวยท่ีบาน 
:  มุมมองของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา”  
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ใหเห็นพลังและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูปวยท่ีบาน สองคือ การใชนิยาม

ความหมายนี้ในเชิงการประยุกต (applied definition) เพราะพบวามีเครือขายประเภทตาง 

ๆ ท่ีโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ฯ ไดทําการแลกเปลี่ยน/สื่อสาร/มี

ปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ กับกลุมคน/ชุมชนท่ีมีความสนใจ

รวมหรือชุมชนวิชาชีพตาง ๆ  

จึงจะทําการปรับนิยามของคําวา “การเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการ” เปน “การ

ส่ือสารเพ่ือใหชุมชนรับรู/รับทราบ/แสดงพลังความสามารถ” และวิเคราะหวามีชุมชน/

เครือขายประเภทไหนบางท่ีมีความตื่นตัว หรือ มีการนําทรัพยากรท้ังคน, ความรู และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของกลุมตน/เครือขายหรือชุมชนของตนเขามารวมในการจัด/พัฒนา/

สนับสนุนระบบ PC ซ่ึงพบวา มีชุมชน/เครือขายหลายประเภทดวยกัน ท้ังชุมชน/เครือขาย

ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข, ชุมชน/เครือขายออนไลน เชน เครือขาย 

Peaceful Death, เครือขายชวยเหลือเรื่องเตียงผูปวย, ชุมชน/เครือขายของจิตอาสา/อสม., 

ชุมชน/เครือขายของพระสงฆ โดยเฉพาะกลุมพระคิลานธรรม และชุมชน/เครือขายของผู

สูญเสีย เปนตน  

3) ดานการสรางนโยบายสาธารณะท่ีดี (Build Healthy Public Policy) สําหรับใน

ประเด็นนี้ พบวา จุดเนนท่ีสําคัญในเอกสารตนฉบับของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

ออตตาวานั้น จะเนนไปท่ี 2 ประเด็นสําคัญ คือ หนึ่ง การสรางนโยบายสาธารณะในการใช

มาตรการตาง ๆ ท้ังดานกฎหมาย, ดานการเงินและการคลัง, ดานภาษี และดานการ

เปลี่ยนแปลงองคกรในการสรางเสริมสุขภาพหรือสรางสุขภาวะ แตเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

ประชาชนหรือบุคคลท่ัว ๆ ไป แตในโครงการนี้เปนการดําเนินการเพ่ือผูปวยท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

และ สอง คือ การปฏิบัติการรวมกัน (joint action) เพ่ือใหเกิดนโยบายและการดําเนินการ

ตาง ๆ ท่ีดี มีคุณภาพตอผูรับบริการ - สําหรับในประเด็นท่ีสองนี้ โครงการประเมินผลได

นํามาใชในการวิเคราะหวาไดเกิดการปฏิบัติการตาง ๆ รวมกันเพ่ือสรางนโยบายและการ

ปฏิบัติท่ีดีหลังมีนโยบายแลว ณ ท่ีไหนบาง โดยเฉพาะระดับสถานพยาบาล ระดับเครือขาย 

PCC ระดับพ้ืนท่ี ท่ี มีบริบทเฉพาะ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ (หรือ ระดับเครือขาย 

โรงพยาบาลชุมชน) ระดับตําบล และระดับชุมชนหมูบาน  
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4) การสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนตอการสรางเสริมสุขภาวะหรือการ

สงเสริมสุขภาพ (Create Supportive Environment) ซ่ึง ณ ท่ีนี้ เปนการนําความหมายของ

กรอบแนวคิดออตตาวาในประเด็นนี้มาใชในระดับประยุกตและท่ีตรงกับเรื่อง การดูแลผูปวย

ระยะทาย ก็คือ แนวคิดการดูแลซ่ึงกันและกัน (to take care of each other) เพราะเนื้อหา

นอกจากนั้นท่ีปรากฏในเอกสารตนฉบับ พบวา เนนไปท่ีเรื่องสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในการทํางานของบุคคลท่ัวไปเปนหลัก ซ่ึงไม

สอดคลองกับการประเมินเรื่องนี้เทาใด ดังนั้น สําหรับแนวคิดการดูแลซ่ึงกันและกัน ก็จะ

ประเมินวา บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา/อสม. พระสงฆ ผูดูแล/บุคคลใน

ครอบครัว ชุมชน ผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลซ่ึงกันและกันมากนอย

เพียงใด อยางไร  

5) การปรับปรุงหรือจัดรูปแบบบริการแบบใหมหรือการปรับระบบบริการ 

(Improving or Reorienting Health Services) ซ่ึงในขอนี้ ก็ เชนกัน ท่ีพบวาในเอกสาร

ตนฉบับเนนเรื่องการสงเสริมสุขภาพแทนการรักษาและการใหบริการทางคลินิก แตสําหรับใน

บริบทของการดูแลผูปวยระยะทายนั้น การใหการรักษา การลดความเจ็บปวด/ความทุกข

ทรมานดวยยา หรือการดูแลรักษาในคลินิกหรือในหอผูปวย หรือแมแตการดูแลผูปวยติดเตียง

อยูท่ีบาน (Home Ward) เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนไปมุงเนนท่ีการ

สงเสริมสุขภาพเพียงดานเดียวได แตจุดเนนตองอยูท่ีการรักษา แตตองเปนการรักษาท่ี

คํานึงถึงจิตใจ, ความตองการดานอ่ืน ๆ ไมใชแคการดูแลเฉพาะทางกาย หรือการเจ็บปวยตาม

อาการเทานั้น และท่ีเก่ียวของกับบริบทของเรื่องนี้อีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนทัศนคติของ

ผูเก่ียวของ ตรงนี้ไดนํามาใชในการอธิบายการทํางาน/กระบวนการขับเคลื่อน และผลตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนท่ีมีความเชื่อมโยงกับมิติการปรับระบบบริการและระบบบริหารท่ีเสริมใหระบบบริการ

สามารถดําเนินการตอไปได ซ่ึงสามารถแสดงแผนภาพความสัมพันธของท้ัง 5 มิติของกรอบ

แนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา ค.ศ. 1986 (Ottawa Charter for Health Promotion, 

1986) ในแผนภาพท่ี 6 ดังนี้คือ    
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แผนภาพ 6 กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา ท่ีใชในการ

วิเคราะหการขับเคล่ือน/การทํางานของชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะ

ในระยะทายของชีวิต  

 

  

การสรางนโยบาย
สาธารณะ

การสรางสิ่งแวดลอมท่ี
เกื้อกูล

การเสริมพลังใหชุมชน
ปฏิบัติการ

การพัฒนาทักษะสวน
บุคคล

การปรับรูปแบบ/
ระบบบริการ
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5) กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมี

ความสัมพันธกับศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ 

และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

และจิตอาสา 

นอกจากนี้ โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ยังใหความสําคัญกับการ

วิเคราะหความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของบางชุดโครงการ ฯ ท่ีเชื่อมโยงกับ

คําถามการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะขอท่ี 8-9 เชน โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทาง

ปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย และโครงการยอยบางโครงการในชุดโครงการท่ี 2 เชน 

โครงการสรางความตระหนักของสังคมเก่ียวกับวิถีการตายอยางสงบ เพ่ือดูความสําเร็จหรือไม

สําเร็จในการสรางการยอมรับ การเพ่ิมศักยภาพดานตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการ

ปฏิบัติตอผูปวยหรือตอแนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง หรือการบริบาลผูปวยระยะทาย

นั้นวามีความเก่ียวของกับปจจัย-องคประกอบในระดับตาง ๆ มากนอยแคไหน ซ่ึงในเบื้องตน 

ไดคาดการณไววานาจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ในหลาย ๆ 

ระดับ 

 ท้ังปจจัยระดับปจเจกบคุคลของแพทย พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา พระสงฆ เชน เพศ 

อายุ ประสบการณ การศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน การเรียนรู กระบวนทัศน/มุมมอง/

ทัศนคติสวนบุคคล/การใหคุณคาในเรื่องการบริบาลผูปวยระยะทาย ความรูความเขาใจท่ีมีอยู

เดิมเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาวะ/การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง การตีความเก่ียวกับ

การสรางเสริมสุขภาวะ ทัศนคติและการใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาวะ ฯลฯ 

สําหรับปจจัยระดับองคกร/หนวยงาน และบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของ ไดแก คุณภาพของผูนํา

และความสามารถในการนําองคกรหรือหนวยงานหรือหนวยการพยาบาล การมีนโยบายและ

การสงเสริม/สนับสนุนในการพัฒนาระบบบริการขององคกร/หนวยงานอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม การสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและกระบวนการเรียนรูในองคกร การมีตัวอยาง

รูปธรรมในการเรียนรูท่ีชัดเจน การวิเคราะหและติดตามผลอยางตอเนื่อง การมีฐานคิดและ

ฐานวิชาการเดิมขององคกร/หนวยงาน  

นอกจากนี้ ก็ยังมีบริบทและสิ่งแวดลอมในการทํางานหรือบทบาทของวิชาชีพท่ีมีความ

แตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี แตละชุมชน และปจจัยระดับโครงสราง/พ้ืนท่ี-ชุมชน/ผูรับบริการ 

ไดแก ปญหาสุขภาพ หรือพยาธิสภาพของผูปวยในแตละพ้ืนท่ี ๆ มีความแตกตางกัน หรือมี

ความตองการตาง ๆ ของแตละคน/ครอบครัว/พ้ืนท่ี/องคกรท่ีแตกตางกัน การยอมรับของ

ผูรับบริการและครอบครัว ฯลฯ และปจจัยระดับโครงการ/ชุดโครงการ หรือการขับเคลื่อน
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ของแตละโครงการยอย/ชุดโครงการ ไดแก การสื่อสารท่ีชัดเจน/เปนระบบ การใหความสําคัญ

กับการสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับนิยามของคําวา “การสรางเสริมสุขภาวะและการ

บริบาลผูปวยในระยะทาย” หรือ “การขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา” ตั้งแตตนหรือไม 

การสนับสนุนท่ีพอเพียงในดานทรัพยากรตาง ๆ หลักสูตรการอบรม และเครื่องมือกลไกตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ การใหโอกาสและสิทธิในการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนนิยามและความหมายของ

การสรางเสริมสุขภาวะไปตามบริบทของแตละคน/ครอบครัว/องคกร/พ้ืนท่ี เปนตน และสิ่งท่ี

สําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับลักษณะของตัวนวัตกรรม/ความคิด/

แนวคิด (ดังท่ีแสดงไวในแผนภาพท่ี 2 ขางตน)  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนแตมีความสัมพันธ

เก่ียวของและสงผลตอกันอยางสลับซับซอน (โปรดดู กรอบแนวคิด ฯ ในแผนภาพท่ี 7 

ประกอบดวย)  

แผนภาพ 7 กรอบแนวคิดในการอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัย/องคประกอบตางๆ ที่

เกี่ยวของกับศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะและการปฏิบัติที่แตกตาง

กันของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และจิตอาสา/ผูดูแลอาสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ระดับการยอมรับ/ 
ศักยภาพ/ความสามารถ 
ท่ีแตกตางกัน 

• การปฏิบัติดานการสราง
เสริมสุขภาวะหรือการ
ดูแลแบบ
ประคับประคองท่ี
แตกตางกัน 
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ปจจัยระดับบุคคล 
• เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ/ประสบการณ 
• มุมมอง/ทัศนคติ/ระดับการรับรู 
• ความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม/การใหคุณคา ฯลฯ  
• ความตั้งใจจริง  ฯลฯ 

ปจจัยระดับองคกร 
• คุณภาพผูนํา/การนําองคกร/หนวยงาน 
• การมีนโยบายสนับสนุน/การลงทุนพัฒนาระบบ 
• การวิเคราะหและตดิตามผลอยางตอเน่ือง ฯลฯ  

ปจจัยระดับโครงสราง/พ้ืนที – ชุมชน /ผูรับบริการ 
ปญหาของผูปวยท่ีแตกตางกัน 

• ความเขาใจ/การยอมรับของผูรับบริการ 
• คุณภาพของจิตอาสา/คนในครอบครัว  
• คณภาพผนําในชมชน ฯลฯ 

ปจจัยระดับโครงการ/ชดุโครงการ 
• การสนับสนุนตาง ๆ ท่ีพอเพียง 
• ความรูความสามารถของทีมขับเคลื่อน/วิทยากร 
• ปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวนวัตกรรม/ความคิด ฯลฯ 
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6) กรอบการวิเคราะหขององคการอนามัยโลก (WHO) 

นอกจากนี้ ยังมีกรอบแนวคิดในการทํางานดาน Palliative Care (PC) และ

กรอบ 6 เสาหลักในการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพขององคการอนามัย

โลก (WHO’s Palliative Care, 2020, and Six Building Blocks of Health 

Systems, 2010) ท่ีมีการเพ่ิมเติมเขามาภายหลังตามบริบทของศึกษาวิเคราะหระบบ PC ของ

รายงานวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ ท่ีควรอิงอยูกับกรอบในระดับนานาชาติ หรือ

กรอบสากล เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบ PC ของประเทศไทย ใหไดมาตรฐานเดียวกัน หรือ

ไดรับการยอมรับในระดับสากลในโอกาสตอไป  

ท้ังนี้ กรอบ PC ของ WHO เนนเรื่องการบรูณาการระบบ PC เขากับระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ (Primary health care: PHC) เพราะ WHO มองวา ผูปวยระยะทายท่ัวโลกสวนใหญ

ตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน ซ่ึงจําเปนจะตองมีระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (home care : 

HC) ท่ีจะกลายเปนสวนหนึ่งของระบบ PHC นอกจากนี้ WHO ยังใหความสําคัญกับเรื่อง

ทัศนคติและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ PC เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด และเพ่ือใหเกิด

ความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ และยังใหความสําคัญกับปญหาอุปสรรคตอการ

พัฒนาระบบ PC ท่ีทุกประเทศควรกาวขามใหได ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับกรอบ PC ของ WHO 

ไดนําเสนอไวในบทวิเคราะหการพัฒนาระบบ PC : มุมมองของกรอบ WHO ในรายงานเลมนี้

แลว  

สําหรับกรอบ 6 เสาหลักดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือระบบ PC นั้น 

ไดผนวกเขามาตามความประสงคของ สสส. แตคณะวิจัยก็เห็นวาจะทําใหไดองคความรูท่ีเปน

ประโยชนเพ่ิมข้ึน หรือทําใหเห็นดวยวาปจจุบันระบบ PC ของประเทศไทยอยู ณ จุดไหน เม่ือ

มองจากกรอบ 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ ซ่ึงเปนการประยุกตใชในการอธิบายระบบ PC 

ไมใชการใชตามความหมายตนฉบับท่ีเปนการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพโดยท่ัวไป ไมใช

เฉพาะระบบ PC  

สําหรับ 6 เสาหลัก ณ ท่ีนี้ ประกอบดวย 1) การจัดบริการสุขภาพดาน PC 2) กําลังคน

ดาน PC 3) การเขาถึงยาและเวชภัณฑดาน PC ท่ีจําเปน 4) ระบบขอมูลสารสนเทศดาน PC 

5) การจัดการทางการเงิน/การคลังเพ่ือระบบ PC และ 6) คุณภาพการนําและการอภิบาล

ระบบ (quality leadership and governance) สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับกรอบ 6 เสา

หลักเพ่ือการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ จะขอนําเสนอในรูปแผนภาพตนฉบับของ WHO 

(2010) เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมาขางตนไวในบทวิเคราะห   
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6. วิธีวิทยาและวิธีการในการวิจัย ติดตามและประเมินผล 

1) วิธีการเลือกตัวอยางและเหตุผล 

เนื่องจากในการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ใหความสําคัญกับ

การประเมินเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนการประเมินเชิงลึกและเปนองครวม (in-

depth and holistic) โดยเฉพาะการทําความเขาใจการทํางานหรือการทํา

หนาท่ี (functioning) ของระบบบริการท่ีพัฒนาข้ึนท่ีมีความเชื่อมโยงกับการรับรู การให

คุณคา ความตระหนัก หรือ การใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายของผูเก่ียวของ

ประเภทตาง ๆ จึงจําเปนตองทําการประเมินผานการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) หรือ

กรณีตัวอยางตาง ๆ ท่ีโดดเดน (case example) หลายแบบดวยกัน เพ่ือสะทอนใหเห็นความรู

ท่ีข้ึนกับบริบทเฉพาะ (specific context-dependent knowledge) ท่ีมีนัยสําคัญตอการทํา

ความเขาใจความแตกตางหลากหลาย ท้ังตัวอยางในระดับโครงการ/ชุดโครงการและโครงการ

ยอย (ถามีความโดดเดนหรือมีนัยสําคัญในการขับเคลื่อนหรือการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบ

การบริการในการดูแลผูปวยระยะทาย เชนกรณีของศูนยการุณรักษและการขยายผลในภาค

อีสาน เปนตน) สําหรับตัวอยางระดับศูนยการดูแลผูปวยระยะทาย (Palliative Care 

Center : PCC) ท่ีไดเลือกข้ึนมาวิเคราะหเปนกรณีตัวอยางท่ีโดดเดน ก็คือ ศูนยการุณรักษ 

(KPC) ของ  รพ. ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกนเชนกัน (ซ่ึงอันท่ีจริง ควรเลือกให

ครอบคลุมทุกภาค หรือภาคละ 1 ศูนย PC แตเวลาการทํางานไมเพียงพอ)  

สําหรับกรณีการพัฒนาระบบท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางเรื่องเวชศาสตรสูงอายุและการ

ดูแลแบบประคับประคอง (geriatrics and palliative care) และเปนระบบท่ีไรรอยตอ 

(seamless system) ซ่ึงเปนการขับเคลื่อนท้ังองคกร ท่ีมีความเชื่อมโยงกับระบบการดูแล

ผูปวยท่ีบานโดยชุมชน (community-based home care) ท่ีมีนัยสําคัญมาก ไดเลือก  รพ. 

ราชพิพัฒน กรุงเทพมหานคร สําหรับกรณีตัวอยางระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน/คลินิกหมอครอบครัว 

ท่ีมีนัยสําคัญตอการทําความเขาใจเรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือเชื่อมกับกรอบแนวคิดของ 

WHO และเชื่อมกับ พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ป พ.ศ. 2562 ไดเลือกคลินิกหมอครอบครัว 

(primary care cluster : PCC) ในเครือขายของ  รพ. ตรัง อ.เมือง จ.ตรงั  

สําหรับ  รพ. หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง และบทบาทของชมรมชายผาเหลือง ท่ีมี

พระกฎษดาเปนผูขับเคลื่อนหลักนั้นไดใชเปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นการทํางานในระดับ

ชุมชนดวยแนวคิดชุมชนกรุณาและการเนนมิติจิตวิญญาณของคนในชุมชนตําบลหวยยอด ซ่ึง

ถือเปนตัวอยางท่ีโดดเดนมากในการทําความเขาใจเรื่องการเตรียมพรอมในระดับชุมชน 
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(community-based movement/preparedness for aging society) ใหสามารถรับมือ

กับการเปนสังคมสูงวัยท่ีมีผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูปวยพิการ/รอการฟนฟู และผูปวย

ระยะทายจํานวนมาก ซ่ึงเปนการทํางานเชื่อมกับสถานพยาบาลและองคกรภาคีตาง ๆ ใน

ชุมชน ท่ีมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง  

สําหรับกรณีตัวอยางท่ีนาสนใจในการใชระบบและโครงสรางการบริหารเดิมท่ีมีอยูแลว

ใหเปนประโยชนในการทํางานหรือขยายผลดาน PC ไดอยางเปนระบบและมีนัยสําคัญ ก็คือ 

กรณีของ  รพ. ศูนยหาดใหญ จ.สงขลา นอกจากนี้ ก็มีกรณีตัวอยางการพัฒนาระบบ PC 

ในบริบทของระบบสุขภาพชายแดน ซ่ึงเปนบริบทท่ีพิเศษ ท่ีมีภารกิจเพ่ิม และมีประเด็น

ชาติพันธุเพ่ิมเขามาดวยนั้น ไดเลือกศึกษา รพ. แมสอด จ.ตาก และ รพ. แมอาย จ.

เชียงใหม ท้ังนี้ การเลือกกรณีตัวอยางเพ่ือทําการศึกษาประเด็นเชิงลึก ไดใชเกณฑความ

เขมขนของขอมูล (intensity sampling) เพ่ือทําความเขาใจรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนในเชิงการสรางความรูตอเนื่อง และเพ่ือนําไปสูการขยายผลในดานตาง ๆ ตอไป 

หรือ สสส. อาจใชเปนขอมูลในการผลักดันใหเกิดกรณีตัวอยางท่ีดี ๆ ท่ีมีการพัฒนาระบบ

บริการ ภายใตโครงสรางเดิมท่ีวางรากฐานไวแลว หรือภายใตโครงสรางใหม ๆ ท่ีสรางสรรค

ข้ึน รวมไปถึงการสงเสริมใหมีการริเริ่มหรือพัฒนาเนื้องานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ไปจนถึงการสงเสริม

การจัดระบบบริการรวมกับชุมชน  การคิดคนนวัตกรรม/เทคนิค/รูปแบบตาง ๆ ในการดูแล

ผูปวยท่ีบาน หรือการขยายเครือขายประเภทและระดับตาง ๆ ตอไป   
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2) ประชากรที่ใหขอมูล  

สําหรับเชิงปริมาณ รวมท้ังหมดจํานวน 501 ราย และเชิงคุณภาพจํานวน

ท้ังหมด 592 ราย ประชากรท่ีใหขอมูลเชิงปริมาณ คือ ประชากรท่ีใหความ

รวมมือในการทําแบบสอบถาม ซ่ึงก็คือ กลุมบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข ท่ีประกอบดวยแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักวิชาการ

สาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ/โภชนากร นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด 

แพทยแผนไทย/แผนจีน เจาพนักงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล ผูชวยสาธารณสุข ผูชวยแพทย

แผนไทย ฯลฯ รวมถึงพระสงฆและจิตอาสา ท่ีเขารวมเวทีประชุมหรือเวทีใหขอมูลท่ีคณะวิจัย

ไดประสานใหมีการจัดข้ึนในวันท่ีคณะวิจัยเขาไปเยี่ยมและเก็บขอมูลในสถานพยาบาลตาง ๆ 

จํานวนท้ังหมด 62 แหง ใน 18 จังหวัด  

ซ่ึงบุคลากรท้ังหมดท่ีเขารวมเวทีประชุมทุกคนมีบทบาทในการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคอง มากนอยแตกตางกันไปตามบริบท แตบางสวนอาจจะไมไดรวมทํา

แบบสอบถาม เพราะไมมีเวลา มีภารกิจมาก ตองรีบไปทํางาน หรือเขารวมไดเฉพาะบาง

ชวงเวลา และผูเขารวมบางสวนอาจนําแบบสอบถามไปใหเพ่ือนรวมงานไดกรอกและสงกลับ

ทางไปรษณีย  

สําหรับผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 592 ราย คือ ผูเขารวมเวทีการใหขอมูล

ดังกลาวขางตนสวนหนึ่ง และบางสวนไดเขารวมเวทีประชุมนําเสนอผลงานตลอดรายการท้ัง

ภาคเชาและภาคบาย พรอมเปดโอกาสใหนักวิจัยซักถามขอมูลตาง ๆ เพ่ิมเติมภายหลังจาก

การนําเสนอผลการทํางาน และบางสวนมีเวลาใหสัมภาษณเชิงลึกหรือใหขอมูลรายละเอียด

ตาง ๆ เพ่ิมเติมหรือนอกเวลาการพูดคุยในหองประชุมนอกเหนือจากการทําแบบสอบถาม 

และบางสวนไดมีการนัดสัมภาษณเชิงลึกในวันหลังหรือในวันท่ีสองหรือสามของการทํางานใน

ภาคสนามของแตละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะผูท่ีเปนแกนขับเคลื่อนหลักท่ีมีขอมูลมาก หรือผูบริหารท่ี

มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนงานขององคกร ท่ีทางผูรับผิดชอบอยากใหคณะวิจัยสัมภาษณ

ดวยก็มี    
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3) วิธีการเก็บขอมูล 

• ขอมูลเชิงปริมาณ   

ในการศึกษาวิจัยประเมินผลครั้งนี้ ใชท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

สําหรับเชิงปริมาณใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีมีโครงสราง ท่ีมีการปรับ 2-3 ครั้ง 

เพ่ือใหเขากับบริบทหรือความเปนจริง กอนนําไปใช ซ่ึงในสวนนี้เปนการเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะท่ัวไปทางประชากรและสงัคม เชน อายุ เพศ การศึกษา วิชาชีพ/อาชีพ ตําแหนง การ

เขารวมอบรม ฯลฯ รวมถึงศักยภาพหรือความรูความสามารถความเขาใจ ทักษะและการ

ปฏิบั ติตาง ๆ ตอผูปวย เหตุผลและแรงจูงใจท่ีเขารวมในการดูแลผูปวยระยะทาย 

ประสบการณในการทํางาน ทัศนะตอเรื่องการตายดี จุดแข็ง-สิ่งท่ีถนัด จุดออน-สิ่งท่ีตองการ

เสริมศักยภาพหรือปรับปรุง ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการแสดงบทบาทการเปนผูเยียวยา

ดูแลรักษา ในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข พระสงฆหรือภิกษุอาสา 

และจิตอาสาหรือ อสม.  

• ขอมูลเชิงคุณภาพ   

ใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของของชุดโครงการกอนนํา

ขอมูลท่ีไดไปกําหนดประเด็นในการสัมภาษณเชิงลึก หรือวิธีการสัมภาษณพูดคุยเชิงลึก (In-

depth Interview Guideline) กับแกนขับเคลื่อนหลักของแตละชุดโครงการและโครงการ

ยอยบางสวน, รวมถึงการพูดคุยสนทนาอยางไมเปนทางการ (Informal Talk), การใหเลา

เรื่อง/การใชเรื่องเลา (Story-telling/Narrative), วิธีการสังเกตการณ, การเยี่ยมพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการตาง ๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาล/โรงพยาบาลตาง ๆ และพ้ืนท่ีชุมชนในเครือขาย

ความรับผิดชอบของสถานพยาบาล ท่ีมีการพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคองและระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน โดยเฉพาะท่ีมีการทํางานแบบเขมขน 

สมํ่าเสมอ สามารถใชเปนตัวอยางการขยายผล, การเยี่ยมผูปวยในหอผูปวยบางแหง เชนท่ี 

รพ. เลย,  รพ. ศูนยมะเร็งอุดรธานี,  รพ. มหาราชนครเชียงใหม,  รพ. แมสอด จ.ตาก และ  

รพ. รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  

รวมถึงการรับฟงมุมมองของผูปวยและผูดูแลในครอบครัว เพ่ือทําความเขาใจการ

ทํางานของระบบท่ีพัฒนาข้ึนจากมุมมองของผูรับบริการและครอบครัว, การเยี่ยมศูนย

ประสานงานการดูแลผูปวยระยะทาย (palliative care center : PCC) ตามท่ีทีมงาน PC 

ของแตละสถานพยาบาลสะดวกหรือมีความพรอมหรือเต็มใจใหเขาเยี่ยม พรอมท้ังเยี่ยมและ

รับฟงการทํางานของระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (home care) ในพ้ืนท่ี ๆ มองเห็นบทบาท
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ของผูนําชุมชน เชน สมาชิก อบต. และ เทศบาล ไดอยางชัดเจน ซ่ึงในการประเมินผลครั้งนี้ได

มีโอกาสเยี่ยม รพ.สต.เมืองพล และชุมชนตําบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน รวมถึงการเยี่ยม

บานผูปวยในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมท้ังหมด 47 แหง หรือ 47 ราย ในจังหวัดตาง ๆ ประมาณ 15-

16 จังหวัด    

 

4) เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

• ขอมูลเชิงปริมาณ  

 สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ในทางปฏิบัติจริง ในชวงแรก ไดทําการพัฒนา

หรือออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทการ

ทํางาน/การขับเคลื่อนของโครงการ/ผูเก่ียวของ/ผูผานการอบรมเสริมศักยภาพ รวมถึง

กลุมเปาหมายท่ีเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการทํางานของโครงการ แตตอมาพบวา ไม

สามารถเขาถึงกลุมผูรับประโยชนโดยตรงของแตละโครงการได เนื่องจากเวลาผานมานานมาก

แลวหรือโครงการสิ้นสุดไปนานแลว จึงไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนมาใหมใหเหมาะกับ

กลุมเปาหมายหลัก 3 กลุมตามความเปนจริง หรือท่ีเปนอยู ณ ปจจุบันขณะไปเก็บขอมูล

ภาคสนาม คือ ผูดูแลท่ีเปนจิตอาสา หรือ อสม., พระสงฆหรือภิกษุอาสา และบุคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสุขหรือทีมสหวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยระยะทาย 

สําหรับกลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเนนคําถามตาง ๆ เก่ียวกับบทบาท 

เหตุผลและแรงจูงใจท่ีเขามาทํางานดานนี้ การผานการอบรม สิ่งท่ีปฏิบัติตอผูปวย การ

ประเมินความรูความสามารถของตนเอง ปญหาและอุปสรรค จํานวนท้ังหมด 20-30 ขอ

คําถาม 

ในขณะท่ีพระสงฆใหความสําคัญกับคําถามตาง ๆ ท่ีจะสามารถสะทอนไดวาบทบาท

ของพระสงฆในการดูแลดานจิตวิญญาณหรือจิตตปญญาจริง ๆ คืออะไร ทําอะไร นัยยะและ

ความหมายของสิ่งท่ีทําคืออะไร ชวยใหผูปวยระยะทายไปสูความสงบ พนความทุกขทรมาน 

หรือตายดีไดจริงหรือไม อยางไร รวมถึงการผานการอบรมในการดูแลทางจิตวิญญาณ และ

ทัศนะตอการตายดี หรือการไดรับโอกาสในการตายดีของผูปวยมีความสําคัญอยางไร รวม

ท้ังหมดจํานวน 25 ขอใหญ   

ในขณะท่ีจิตอาสาหรือผูดูแลอาสา ไดใหความสําคัญกับการตอบคําถามในเรื่อง บทบาท

การเปนจิตอาสาในการดูแลผูปวยระยะทายคืออะไร ทําอะไร ทําไมจึงเขามาทํา มูลเหตุหรือ

แรงจูงใจ ประสบการณในการดูแล ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมท้ังหมด 25 ขอใหญเชนกัน  
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• ขอมูลเชิงคุณภาพ  

ใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึกแกนขับเคลื่อนหลักของแตละชุดโครงการ (In-

depth Interview Guideline) โดยมีการปรับเนื้อหาแนวคําถามหรือประเด็นการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกหรือซักถามใหสอดคลองกับสาระหลักของแตละชุดโครงการ นอกจากนี้ ในทาง

ปฏิบัติจริง ยังไดใชวิธีการสอบถามหรือสอบทานขอมูล (probing) เพ่ิม หลังจากไดฟงทีมงาน/

ผูใหขอมูลนําเสนอขอมูลตาง ๆ แลว  

รวมถึงการใชแบบบันทึกภาคสนาม (Field-note: FN) ซ่ึงไดทําการถอดขอมูลจากเทป 

ท่ีใชเครื่องมือ MP3 หรือ MP4 ในการชวยบันทึกเทป และทําการถอดเทปเนื้อหาการ

สัมภาษณ พูดคุย สนทนาท้ังหมดท่ีมีความสําคัญลงในแบบบันทึกภาคสนาม (FN) ท่ีมีการนํา

ขอมูลมาวิเคราะหแยกประเด็นในภายหลัง รวมถึงการสังเกตการณ การเยี่ยมสนทนากับทีม

ดูแล และ/หรือ การเยี่ยมศูนยการดูแลผูปวยระยะทายแบบธรรมชาติ  (natural or 

spontaneous conversation) โดยไมไดใชเครื่องมืออะไร ยกเวนกรณีจําเปนหรือกลัวขอมูล

สําคัญสูญหาย เพราะอาจจะลืมหรือจําผิดพลาด ก็ไดขออนุญาตอัดเทปการสนทนาดวย MP3 

หรือ MP4 และนําขอมูลมาถอดเทปเชนกัน     

 

5) วิธีการวิเคราะหขอมูล 

• ขอมูลเชิงปริมาณ   

ใชวิธีการประมวลและวิเคราะหผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

SPSS สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห มีท้ังสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก 

คาเฉลี่ย, คารอยละ, คาความถ่ี, คาตํ่าสุด, คาสูงสุด ฯลฯ และการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง

ไขว (cross-tabulation) เปนตน 

• ขอมูลเชิงคุณภาพ  

ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis), การวิเคราะหแกนประเด็นหลัก 

(Thematic Analysis), การวิเคราะหบริบทเฉพาะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (specific contextual 

analysis) ท้ังบริบทของปจเจกบุคคล/แกนขับเคลื่อนหลักแตละคน บริบทของทีมงานของแต

ละแหง  บริบทของศูนย PC ท่ี มีพัฒนาการและองคประกอบตางกัน บริบทองคกร/

สถานพยาบาลท้ัง 3 ระดับ (รพ.ศูนย/ท่ัวไป, รพ.ชุมชน และ รพ.สต.) บริบทของพ้ืนท่ี/ชุมชน/

ภูมิศาสตร เชน ใจกลางเมือง/เมืองใหญ ชานเมือง เมืองชายแดน เปนตน บริบทขององคกร/
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หนวยงานท่ีกํากับดูแลในโครงสรางสวนบนท่ีสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยระยะทาย เชน บริบทของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของโดยตรง รวมถึงองคกรวิชาชีพ ไปจนถึงบริบทของเขตสุขภาพแตละเขต ท่ีมีผูนําหรือ

แกนนําท่ีมีศักยภาพตางกัน ฯลฯ และการวิเคราะหเชิงสะทอน (reflexive analysis) ในบาง

จุดหรือบางประเด็นท่ีทําใหเห็นมุมมองความหวงใยของผูวิจัย  

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินเชิงวิเคราะห (analytic evaluation) ดวยการใชกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ไดแก กรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและยอมรับ

นวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร, กรอบแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองและกรอบ 

6 เสาหลักเก่ียวกับการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ ขององคการอนามัยโลก (WHO’s 

Palliative Care, 2020; WHO’s Six Building Boxes of Health Systems, 2010) และ

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter for 

Health Promotion, 1986) ซ่ึงเปนการวิเคราะหเชิงลึก เพ่ือสะทอนหรือฉายภาพใหเห็นถึง

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ PC จากมุมมองตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพและคุณภาพของระบบใหมีความครอบคลุมมิติตาง ๆ อยางครบถวนได

ตอไป     
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6) วิธีการสังเคราะหขอมูล  

ในลําดับแรกไดมีการสังเคราะหขอมูลภาพรวมการดําเนินงานของท้ังสามชุด

โครงการจากเอกสารท่ีไดรับมาจาก สสส. เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบ

ขอเสนอของโครงการประเมินผลนี้ และ ยังไดทําการสังเคราะหขอมูลจาก

เอกสารตาง ๆ เพ่ิมเติมในภายหลัง รวมท้ังสังเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนของบาง

โครงการ นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ีไดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทํางานในภาคสนาม 

(fieldwork) หรือจากการเก็บขอมูลมือหนึ่ง (first-hand data) ครบท้ังหมดแลว ก็ไดทําการ

สังเคราะหขอมูลท้ังหมดอยางมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 ท่ีรับผิดชอบ

หลักโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) หลังจากนั้น ยังทําการสังเคราะหเพ่ือ

เชื่อมผลท่ีไดท้ังหมดของทุกโครงการเขากับวัตถุประสงคและคําถามหลักของโครงการวิจัย 

ติดตามและประเมินผล และ คําถามยอยบางสวน และไดทําการสรุปนัยยะและความหมาย

ของการทํางานของทุกชุดโครงการท่ีมีตอการสรางเสริมสุขภาวะของผูปวยระยะทาย หรือ การ

บริบาลดูแลผูปวยระยะทายของประเทศไทยวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไมมากนอยเพียงใด 

หรือ มีจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญอะไรบาง   

 

7) วิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (METHODS OF DATA 

VERIFICATION) 

ใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบดวยการใชวิธีการเก็บขอมูลหลาย ๆ วิธี และแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง (Methods 

and Data Sources Triangulation) เชน ใชท้ังวิธีการสัมภาษณ, การสนทนาพูดคุยอยางไม

เปนทางการ, การสังเกต, การเยี่ยมองคกร/หนวยงานหรือศูนยการดูแล, การเยี่ยมผูปวย, การ

เยี่ยมบาน/การเยี่ยมพ้ืนท่ีชุมชน, ขอมูลจากบุคคล/แกนหลัก/ทีมงาน, ขอมูลจากระบบบริการ, 

ขอมูลจากเอกสาร/หนังสือ/คูมือตาง ๆ, ขอมูลจากสไลด ท่ีไดรับมาจากทีมงาน PC ของแตละ

แหง, ขอมูลจากการถอดเทปสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลอง

ของขอมูลจากหลายวิธีการและหลายแหลงขอมูล  

นอกจากนี้ ยังไดทําการตรวจสอบดวยการใชแนวคิดและทฤษฎีหลาย ๆ แนวคิดและ

ทฤษฎี (Concept and Theories Triangulation) เพ่ือสรางความรูจากหลายมุมมอง ซ่ึงใน

กรณีนี้ไดใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ดังนี้คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและ
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ยอมรับนวัตกรรมของ Rogers, Rogers and Shoemaker 2) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

การสงเสริมสุขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) และ 

3) กรอบแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองและกรอบ 6 เสาหลักการติดตามการพัฒนา

ระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO’s Palliative Care and Six Building Blocks 

of Health Systems) ทําใหไดความรูเก่ียวกับระบบ PC ท่ีครอบคลุมหลายมิติ จากหลาย

มุมมอง  

 

8) วิธีการนําเสนอผลการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล  

จะเปนการนําเสนอผลการประเมินท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไป

ตามลําดับ โดยแยกเปนรายงานเปนสองสวน ดังนี้คือ  

 

สวนหลัก นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการประเมินการทํางานของโครงการ/ชุดโครงการท้ัง 3 ตามกรอบ TOR ท่ีเสนอ 

สสส. ไว เรียงตามลําดับดังนี้คือ ผลการทํางานของโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ฯ ท่ี

รับผิดชอบโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ผลการทํางานของชุดโครงการ

สรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย รับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย และ ผล

การทํางานของโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย 

รับผิดชอบหลัก โดยเครือขายพุทธิกา  

2) ผลการวิเคราะหการทํางาน/การขับเคลื่อน/การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ

ทายแบบประคับประคอง ดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท้ัง 3-4 กรอบ   

3) บทสรุปภาพรวม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

สวนเสริม นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ การปฏิบัติและประสบการณ

ในการทํางานดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองของกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม คือ  

    - บุคลากรสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ท่ีประกอบดวย 

แพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ/โภชนากร แพทย

แผนไทย ฯลฯ  
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    - จิตอาสาหรือผูดูแลอาสา ท้ังท่ีผานการอบรมโดยตรงจากโครงการและไมไดผาน

การอบรม  

    - พระสงฆ/ภิกษุอาสา ท่ีไดรับนิมนตจากสถานพยาบาลใหเขารวมการดูแลผูปวย

ระยะทาย 

2) สรุปสถานการณ ความคืบหนาสําคัญ ๆ ของระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองในมิติตาง ๆ ท่ีสําคัญ ๆ ซ่ึงเปนภาพรวมของประเทศ ไมใชเฉพาะท่ีไดรับทุน

จาก สสส.  

3)  ผลการเยี่ยมผูปวยในพ้ืนท่ี วาผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองไดรับการ

ดูแลมากนอยเพียงใด จากบุคคลท่ีเก่ียวของ  
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7. แผนและข้ันตอนในการทํางาน  

1) ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ฐานขอมูลทุติยภูมิ/ออนไลน และส่ือประเภทตาง ๆ 

ท่ี เกี่ ยวของของโครงการ/ชุดโครงการ  (Documentary Analysis/Secondary and 

Electronic Data-based Analysis) ซ่ึง ไดรับเอกสารและฐานขอมูลของท้ังสามชุดโครงการ

มาจาก สสส. บางสวนและสืบคนเพ่ิมเติมอีกบางสวน พรอมท้ังประมวลภาพรวมของการ

ขับเคลื่อนและสาระสําคัญของการทํางานของโครงการบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหเอกสาร, 

ฐานขอมูล และสื่อตาง ๆ ดังกลาวเพ่ิมเติม  เพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนการออกแบบ

แนวคําถามและแบบสอบถามในการเก็บขอมูล พรอมท้ังใชในการประชุมทําความเขาใจ

รวมกับทีมงานในการทํางานโครงการนี้รวมกัน พรอมติดตอประสานงานกับเครือขาย/ผูให

ขอมูลหลักบางสวนท่ีสามารถติดตอได และท่ีมีเวลาในการสนทนาพูดคุยขอมูลเบื้องตนตาง ๆ 

ท่ีจําเปน (ประมาณ 2 สัปดาห/ครึ่งแรกของเดือนเมษายน 2562 หรือกอนการลงนามใน

สัญญาประมาณ 1 เดือน) 

2) ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหรายละเอียดของเนื้อหาสาระของรายงานฉบับ

สมบูรณ แผนยุทธศาสตร ผลผลิตและผลลัพธตาง ๆ ท่ีระบุไวในรายงาน ตัวหลักสูตรท่ีใช

ในการอบรม คูมือการอบรม เอกสารการฝกอบรม/การบรรยาย แนวทางในการทํางานใน

คลินิก/หอผูปวย/บาน (Practical or Clinical Guideline) เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธ

หรือสื่อสารกับสาธารณะเพ่ือดูความสอดคลองกับบริบทเฉพาะของแตละแหง การนําไปใช/

ความสามารถในการนําไปใช เพ่ือนําผลการวิเคราะหดังกลาวไปใชในการกําหนดหรือจัดทํา 

(ราง) แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงเจาะลึกประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการตอบคําถามการ

วิจัย เพ่ือการสรางความรูและการเรียนรูรวมกัน (ประมาณ 2 สัปดาห/ครึ่งหลังของเดือน

เมษายน 2562) 

3) จัดทําแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview Guideline) 

และสังเคราะหประเด็นเจาะลึกของแตละกลุมเปาหมาย ตามท่ีระบุไวในโครงการยอย 4.3 

และ 4.4 (ขอบเขตดานชุดโครงการและโครงการยอย/พ้ืนท่ี/กลุมเปาหมาย) ใหมีความ

สอดคลองกับบริบทเฉพาะของแตละกลุมเปาหมาย (ประมาณ 2 สัปดาห/ครึ่งแรกของเดือน

พฤษภาคม 2562 ซ่ึงโครงการไดลงนามในสัญญา และเริ่มทํางานอยางเปนทางการในวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2562) 

4) จัดทํา/ผลิต/ทดสอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ (Questionnaire) เพ่ือใช

เก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายท่ีเปนบุคลาการทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแก แพทย 
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พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักโภชนาการ/โภชนากร และกลุมจิตอาสา/ผูดูแลอาสา และ

พระสงฆ/ภิกษุอาสา ซ่ึงหลังจากออกแบบแลว ไดจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูเปนแกน

ขับเคลื่อนหลักของโครงการ/ชุดโครงการท่ีทําการประเมิน เพ่ือใหขอคิดเห็น ซ่ึงไดสงให พญ.

ศรีเวียง ไพโรจนกุล และคุณวรรณา จารุสมบูรณ แต พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ไมมีเวลา ไม

สะดวก เพราะมีภารกิจมากลนมือ เลยไดรับขอคิดเห็นกลับมาจากคุณวรรณา จารุสมบูรณ 

เทานั้น และโครงการประเมินผล ฯ ไดทําการแกไข/ปรับปรุง/ทดสอบแบบสอบถามอีกครั้ง

หนึ่ง หลังจากไดรับกลับคืนมาจากคุณวรรณา จารุสมบูรณ - ซ่ึงถือเปนผูเชี่ยวชาญท่ีสําคัญคน

หนึ่งในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองท่ีไดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาตอ

คณะวิจัยเปนอยางยิ่ง (ประมาณ 2 สัปดาห/ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2562) 

5) วางแผนการเก็บขอมูลหรือการทํางานในภาคสนาม ท่ีสอดคลองกับระยะเวลาการ

ทํางานของโครงการ พรอมกับการติดตอประสานงาน โดยไดมีการติดตอประสานงานไว

ลวงหนาบางแลว หรือในทันทีท่ีไดรับรายชื่อและขอมูลการติดตอท่ีครบถวน/จําเปนมาจาก

ทีมงานหรือแกนหลักของแตละชุดโครงการ (ประมาณ 5 เดือนครึ่ง/ตนเดือนพฤษภาคม 2562 

–กลางเดือนตุลาคม 2562)  

6)  เก็บขอมูล/การทํางานภาคสนามในพ้ืนท่ี รวมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ตามท่ี

กําหนดไว ตามความพรอมหรือความสะดวกของแตละกลุมเปาหมายในสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี

ตาง ๆ ท้ัง 4 ภูมิภาค (ประมาณ 6 เดือน/ตนเดือนพฤษภาคม 2562 – สิ้นเดือนตุลาคม 2562)  

7) ถอดเทปการสัมภาษณ ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพและเขียนรายงานความกาวหนา การถอดเทปสัมภาษณและเทปขอมูลเชิงคุณภาพ

จากฐานขอมูลแบบบันทึกภาคสนามท่ีไดจากการสัมภาษณ การรับฟงจากเวทีนําเสนอขอมูล 

และการเยี่ยมสถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตาง ๆ ใชเวลาคอนขางนานมาก เพราะมีท้ังหมดจํานวน 

95 ไฟล ๆ ละประมาณต่ําสุด 40 กวาหนา จนถึงสูงสุด 140 กวาหนา รวมท้ังการปอนขอมูล

จากแบบสอบถามเขาสูโปรแกรมการวิเคราะห เพราะมีแบบสอบถามจํานวนมากถึง 501 ชุด 

ซ่ึงมีท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะแบบสอบถามท่ีใชกับกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม

นั้น มีคําถามปลายเปดจํานวนมาก ทําใหมีขอมูลเชิงคุณภาพจํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาใน

การทํางานตรงนี้คอนขางมาก  สําหรับรายงานความกาวหนา ในทางปฏิบัติจริง ไดจัดสงให 

สสส.ในระบบฐานขอมูลออนไลนทุก 2 เดือน นอกจากนี้ ในชวงนี้ ยังมีการเตรียมนําเสนอผล

การทํางานหรือผลการวิจัยประเมินเบื้องตนตอคณะกรรมการของ สสส. ในวันท่ี 21 พ.ย.

2562 ดวย (ประมาณ 4 เดือน/พฤศจกิายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563) 
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8) เขียน วิเคราะห สังเคราะห และแกไขปรับปรุงรายงานการประเมินผลฉบับ

สมบูรณ และยังมีการเก็บขอมูลจากเอกสารออนไลนเพ่ิมเติมอีกสวนหนึ่ง คือ การศึกษา

วิเคราะหและสังเคราะหกรอบการทํางานดานการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

และกรอบ 6 เสาหลักดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก ตามท่ี 

สสส.ตองการ รวมท้ังหมดประมาณ 4 เดือน (มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563)  
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8. ระยะเวลาในการทํางาน  

เดิมกําหนดไวประมาณ 10 เดือน โดยมีตารางการทํางาน กิจกรรม และข้ันตอนตาง ๆ 

ท่ีสอดคลองกับแผนและข้ันตอนในการทํางานตามขอ 6 ขางตน แตในทางปฏิบัติจริง ไดขอ

ขยายเวลาการทํางานออกไปอีก 4 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563) 

รวมเปนระยะเวลาการทํางานจริง 1 ป 2 เดือน ดังนี้คือ 

กิจกรรม 
เม

ษา
ยน

 6
2 

พฤ
ษภ

าค
ม 

62
 

มิถ
ุนา

ยน
 6

2 

กร
กฎ

ษค
ม 

62
 

สิง
หา

คม
 6

2 

กัน
ยา

ยน
 6

2 
ตล

าค
ม 

62
 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 6
2 

ธัน
วา

คม
 6

2 
มก

รา
คม

 6
3 

กม
ภา

พัน
ธ 

63
 

มีน
าค

ม 
63

 

เม
ษา

ยน
 6

3 

พฤ
ษภ

าค
ม 

63
 

มิถ
นา

ยน
 6

3 

1. ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและสื่อตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจากชุดโครงการ ฯ  

               

2. ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาสาระของ
ผลงานในรูปเอกสาร หลักสตูรการอบรม 
คูมือ/คูมือการปฏิบัติ/ แนวทางการ
ปฏิบัติตาง ๆ ฯลฯ ท่ีแตละชุดโครงการ
ผลิตข้ึน 

               

3. จัดทําแนวคําถามในการสัมภาษณระดับ
ลึกและเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

               

4. จัดทํา/ผลิต/ทดสอบ/ปรับปรุง
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ  

               

5. วางแผนการเก็บขอมูลหรือการทํางานใน
ภาคสนาม และประสานงานตลอด 

               

6. เก็บขอมูล/การทํางานภาคสนามกับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ 

               

7. ถอดเทปการสัมภาษณ ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและเขียนรายงานความกาวหนา 

               

8. เขียน วิเคราะห สังเคราะห และแกไข
ปรับปรุงรายงานการประเมินผลฉบับ
สมบูรณ 

               

  



77 

9. ผลผลิตและผลลัพธท่ีไดรับ  

1) องคความรูเก่ียวกับการทํางานขับเคลื่อนเรื่องการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของ

ชีวิตและผลท่ีเกิดข้ึน ภายใตบริบทตาง ๆ ท่ีหลากหลาย (context-dependent knowledge) 

ท้ังบริบทระดับปจเจก ระดับทีมงาน ระดับองคกร ระดับพ้ืนท่ี/ภูมิภาค ระดับนโยบาย ระดับ

เขตสุขภาพ ฯลฯ รวมท้ังบริบทท่ีเชื่อมกับวิชาชีพ/สถานภาพทางสังคมตาง ๆ เชน บริบททาง

วิชาชีพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข บริบทของจิตอาสา/อาสาสมัคร และ

บริบทของพระสงฆ/ภิกษุอาสา เปนตน 

2) องคความรูเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีปรากฏออกมาจากการทํางาน 

(emerging  or critical issues) และปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการทํางานหรือการขับเคลื่อน

ของชุดโครงการท้ังสามชุด ท้ังปจจัยท่ีสนับสนุน/สงเสริม และปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรค 

3) องคความรูเก่ียวกับจุดแข็ง-สิ่งท่ีดี จุดออน-สิ่งท่ีควรแกไข ความสําเร็จและไมสําเร็จ

ในการทํางานของท้ัง 3 ชุดโครงการ หรือความสามารถในการบรรลุเปาหมายเชิงผลผลิตและ

ผลลัพธท่ีกําหนดไว และบทเรยีนสําคัญตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 

4) องคความรูเก่ียวศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติ และมุมมองตาง 

ๆ ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา/ผูดูแลอาสา และพระสงฆหรือภิกษุ

อาสา ในการแสดงบทบาทหรือเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองหรือ

การบริบาลผูปวยระยะทาย 

5) องคความรูเก่ียวกับการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคอง และระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน โดยการมีสวนรวมของครอบครัวและ

ชุมชน 

6) องคความรูเก่ียวกับการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการทํางานในการดูแล

ผูปวยระยะทาย หรือ การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองในมิติสุขภาวะทางปญญา 

จิตตปญญาและ/หรือ มิติจิตใจ/จิตวิญญาณ 

7) องคความรูเก่ียวกับการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคองจากมุมมองการวิเคราะหท่ีอิงอยูกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ 

ท้ังหมด 3-4 กรอบ ไดแก กรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและการยอมรบันวัตกรรม

ของโรเจอรสและชูเมกเกอร กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา 
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และ กรอบแนวคิดและกรอบการทํางานดานการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง

และกรอบ 6 เสาหลักเก่ียวกับระบบสขุภาพขององคการอนามัยโลก  
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สวนท่ี 1 ผลการวิจัย ติดตาม และประเมินผล 

สวนที่ 1  
ผลการผลการประเมินการ

ทํางานของชุดโครงการทั้งสาม
ที่ไดรับทุนจาก สสส. (เปนการ

ประเมินรายโครงการตาม 
TOR) 
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 การนําเสนอผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล ณ ที่น้ี แบงออกเปน 5 สวนใหญ ๆ 

ดังน้ีคือ  

สวนที่ 1 ผลการประเมินการทํางานของชุดโครงการทั้ง 3 ที่ไดรับทุนจาก สสส. (เปนการ

ประเมินรายโครงการตาม TOR) คือ  

1) ชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต 

พ.ศ. 2556-2559 รับผิดชอบหลัก โดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  

2) ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ซึ่งประกอบดวย 7 โครงการยอย รับผิดชอบ

หลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 

3) โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย รับผิดชอบหลัก

โดย เครือขายพุทธิกา 

สวนที่ 2 ผลการประเมินเชิงวิเคราะหการทํางาน/การขับเคลื่อนดวยกรอบแนวคิด

ยุทธศาสตรและกรอบแนวคิด-ทฤษฎี 3-4 กรอบ คือ  

1) ผลการประเมินเชิงวิเคราะหดวยกรอบ 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ และกรอบ

ขอเสนอดาน Palliative Care ขององคการอนามัยโลก (WHO) ครอบคลุมผลการวิเคราะห

ขอมูลของทั้ง 3 ชุดโครงการ คือ 1) ชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุข

ภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 2) ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย และ 

3) โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย แตในความเปนจริง

เนนหนักผลการประเมินเชิงวิเคราะหไปที่ชุดโครงการ ที่ 2 และ 3 โดยปริยาย เพราะขอมูลที่ไดมามี

ความสอดคลองมากที่สุด   

2) ผลการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของ

ออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion 1986) เนนหนักไปที่ชุดโครงการที่ 2 

คือ ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย รับผิดชอบหลักโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะ

ทาย (THAPS) เพราะขอมูลการทํางานของชุดโครงการนี้ที่คณะวิจัยไดรับมามีความลุมลึก 

ครอบคลุม รอบดานทําใหสามารถวิเคราะหมิติหรือประเด็นตาง ๆ ของกรอบออตตาวาไดอยาง

ครบถวน สมบูรณ ครอบคลุมทั้งหมดทุกดาน ไมวาจะเปนในเร่ือง 1) การสรางนโยบายสาธารณะ 

(โดยเฉพาะระดับจังหวัด ระดับพื้นที่และระดับสถานพยาบาล) 2) การสรางเสริมพลังใหชุมชนลงมือ

ปฏิบัติการ ซึ่งก็คือ การใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยระยะทายที่บาน (Home care) 3) การ

สรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการดูแลผูปวยระยะทายและการใหผูปวยไดรับโอกาส “ตายดี” 4) การ

พัฒนาทักษะและความรูใหกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียหลายประเภท หลายกลุม หลายระดับ 

และ 5) การปรับปรุง และ/หรือสงเสริมใหมีการปรับปรุงระบบบริการ และ/หรือ ปรับโฉมหนาระบบ

บริการใหเหมาะสม สอดคลอง มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรองรับการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง (PC) โดยเฉพาะการดูแลที่บาน (Home care) ไดจริง   
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3) ผลการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของโร

เจอรส และชูเมกเกอร ที่มี 4 องคประกอบสําคัญ คือ 1) ลักษณะของตัวนวัตกรรม หรือลักษณะ

ของแนวคิดและระบบการดูแลแบบประคับประคอง (PC) ที่มีประเด็นความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ, ความสอดคลองกับความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ฯ, ความสลับซับซอน, 

ความสามารถในการทดลองทําได และความสามารถในการสังเกตเห็นผลได 2) ชองทางในการ

เผยแพร สื่อสาร กระจายแนวคิดและรูปแบบระบบ PC 3) ระยะเวลา/ชวงเวลา/ความเหมาะสมของ

เวลาในสื่อสาร เผยแพร กระจายแนวคิดและรูปแบบ และ 4) ระบบสังคม (Social System) ซึ่งเปน

เร่ืองของทั้งระบบมหภาคและระบบจุลภาค/ระบบยอยที่มีความเชื่อมโยงกัน บางคร้ังระบบและ

โครงสรางสวนบนเปลี่ยนแลว แตระบบยอยยังไมเปลี่ยน หรือ ระบบยอยเปลี่ยน แตโครงสราง

สวนบนยังไมเปลี่ยน ผลการวิเคราะหครอบคลุมขอมูลของทั้ง 3 ชุดโครงการ แตเนนหนักขอมูล

จากชุดโครงการที่ 2 การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย และโครงการที่ 3 การขับเคลื่อนมิติสุข

ภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย เพราะมีประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจในเชิงของการ

ยอมรับหรือรับไดชาหรือยังไมยอมรับนวัตกรรมการดูแลแบบ PC และการมีบทบาทของพระสงฆ

หรือผูนําทางจิตวิญญาณหรือผูนําทางศาสนาตาง ๆ ในการเขามามีบทบาทในทีมเยี่ยม ติดตาม ดูแล 

ใหคําปรึกษากับผูปวยและญาติในภาวะสุดทายของชีวิต   

สวนที่ 3 ผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบัติ

ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา/ผูดูแลอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา  

แบงออกเปน 4 องคประกอบยอยดังนี้คือ  

1) ผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ และการปฏิบัติของบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข : ขอมูลจากแบบสอบถาม 

2) ผลการประเมินศักยภาพและบทบาทของจิตอาสา/ผูดูแลอาสา : ขอมูลจากแบบสอบถาม

และขอมูลเขิงคุณภาพ 

3) ผลการประเมินศักยภาพและบทบาทของพระสงฆ/ภิกษุอาสา : ขอมูลจากแบบสอบถาม

และขอมูลเชิงคุณภาพ 

4) ผลจากการเยี่ยมบานผูปวยระยะทาย   

สวนที่ 4 วาดวย สรุปสถานการณหรือความคืบหนาสําคัญของระบบการดูแลผูปวยระยะ

ทายแบบประคับประคอง (ภาพระดับประเทศในมิติตาง ๆ ไมใชเฉพาะเครือขายที่รับทุน)  

หมายเหตุ อยางไรก็ดี ไดจัดพิมพรายงานในสวนที่ 3 และ 4 น้ีแยกออกไป เน่ืองจากมีเน้ือหา

จํานวนมาก  ถาผนวกไวในเลมเดียวกัน จะทําใหรายงานเลมน้ียาวมากเกินไป และไมนาอาน

หรือใชประโยชนไมสะดวก 

สวนที่ 5  บทสรุป ภาพรวม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
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2  

ผลสรุปจากการวิจัย ติดตาม และประเมินชุดโครงการท้ังสาม ท่ีไดรับทุนจาก สสส. (ตาม TOR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
ผลสรุปจากการวิจยั ตดิตาม  

และประเมินชุดโครงการทั้งสาม 
ที่ไดรับทุนจาก สสส. 
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จากการวิจัย ติดตาม และประเมินชุดโครงการท้ังสาม ท่ีไดรับทุนจาก สสส. มีขอ

คนพบสําคัญ จําแนกตามโครงการ ดังนี้คือ  

1. ชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ฯ รับผิดชอบโดย สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  สําหรับชุดโครงการนี้ พบวา ประกอบดวย 

3 ยุทธศาสตรและผลจากการทํางานตามยุทธศาสตรทั้ง 3 ที่สําคัญ ดังนี้คือ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความรู และทัศนคติท่ีดีตอการมีสุขภาวะในระยะทายของ

ชีวิตและการตายดี และการดูแลแบบประคับประคอง พบวา ชุดโครงการ ฯ ไดทํางานในเชิง

ผลักดัน การสรางเสริมความรู ความคิด ทัศนคติ รวมกับภาคีตาง ๆ เปนจํานวนมาก 

ครอบคลุมท้ังภาครัฐ เชน สถานพยาบาล/โรงพยาบาลตาง ๆ ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา 

เชน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ภาคสื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ซ่ึงมีท้ัง 

องคกร-สมาคม กลุมวิชาชีพตาง ๆ จํานวนมาก ครอบคลุมท้ังแพทย พยาบาล นักวิชาการ

สาธารณสุข แพทยแผนไทย นักสังคมสงเคราะห เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกําหนดอาหาร/นัก

โภชนาการ/โภชนากร นักกายภาพบําบัด จิตอาสา   

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและจัดระบบบริการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย

ของชีวิตท่ีไดคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความครอบคลุม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะในระยะ

ทายของชีวิตใและรองรับการตายดี ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น โครงการ ฯ ไมไดทําบทบาทในการ

พัฒนาและจัดระบบบริการ แตเปนการขับเคลื่อน สรางกระแส สรางแรงกระตุนเพ่ือให

สถานพยาบาลตาง ๆ ใหความสําคัญกับการพัฒนาและจัดระบบบริการมากกวา ซ่ึงก็ถือวา 

การทํางานของโครงการ ฯ ไดทําใหเกิดผลในเชิงการพัฒนาระบบบริการ แตพบวาไมใชผล

โดยตรงของโครงการ ฯ แตโครงการ ฯ มีสวนในการสนับสนุนใหเกิด แตคนท่ีพัฒนาและ

จัดระบบบริการจริง ๆ คือทีมงานในสถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีมองเห็นความสําคัญ หรือให

คุณคากับเรื่องนี้มากกวา ดังนั้น ท่ีถูกตอง ควรเรียก ยุทธศาสตรนี้วา ยุทธศาสตรกระตุน 

สนับสนุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดการพัฒนาและจัดระบบบริการดูแล

ประคับประคองในสถานพยาบาลตาง ๆ มากกวา   

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือรองรับระบบบริการ เชนเดียวกันกับ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ซ่ึงท่ีถูกตอง ควรเรียกวา ยุทธศาสตรสรางกระแส เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนระบบบริการ เพราะพบวา ในทางปฏิบัติ

จริง บุคลากรของโครงการ ฯ ไมสามารถเขาไปทําเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาง ๆ 

ในสถานพยาบาลหรือองคกร/หนวยงานท่ีกํากับ ดูแล ติดตาม บังคับบัญชาสถานพยาบาลได 
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เพราะเปนคนนอก ทําไดเพียงสรางแรงกระตุนดวยการสื่อสารเชิงกลยุทธ หรือการใชวิธีการ

ตาง ๆ เชน การจัดประชุม สัมมนา เสวนา และการใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ตาง ๆ เทานั้น  

นอกจากยุทธศาสตรท้ัง 3 แลว โครงการ ฯ ยังไดมีการแบงกลุมกิจกรรมตาง ๆ 

รองรับในการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรอีก 3-4 กลุมกิจกรรมดวยกัน คือ 1) กลุมกิจกรรม

สรางเสริมความเขมแข็งของเครือขาย 2) กลุมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรูและการ

สื่อสารเชิงยุทธศาสตร 3) กลุมกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและการพัฒนา

ศักยภาพ และ 4) กลุมกิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการและจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 2 : 

สําหรับกลุมกิจกรรมท่ี 3 และ 4 สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนวา ไดมีการปรับเปลี่ยนคําเสีย

ใหม สวนหนึ่งเพราะไมสามารถเขาไปทําหนาท่ีพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการได

โดยตรง ดังกลาวแลวขางตน  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวาชุดโครงการ ฯ ไดใชกลยุทธ หรือมีการปรับกลยุทธตาง ๆ ใน

การทํางานเพ่ือใหสามารถเขาถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีปรากฏตัวออกมา (emerged) ใน

ระหวางการทํางาน รวมถึงการเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากข้ึน ไมวาจะเปน

กลุมเปาหมายในภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม/ชุมชน อาทิเชน กลุมพระสงฆ กลุม

แพทยแผนไทย กลุมนักสังคมสงเคราะหทางการแพทย ฯลฯ   

ท้ังนี้ โครงการ ฯ เนนหนักดานการสื่อสารเชงิกฎหมายและนโยบาย โดยเฉพาะมาตรา 

12 (สิทธิท่ีจะขอตายตามธรรมชาติ) ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  และท่ีสําคัญ

อยางยิ่งคือ การมีมาตรา 12 ก็คือ การมีสิทธิในการขอตายตามธรรมชาติของผูปวย เม่ือโรค

รักษาไมไดแลวและอยูในชวงวาระสุดทายของชีวิต ซ่ึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางาน 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับเรื่องนี้ไดมากข้ึน เม่ือประเด็นขอกฎหมายมีความกระจางชัดเจน ทําให

ชวยปองกันการฟองรองจากญาติ และมาตรา 12 ไดกลายเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายใน

บรรดาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในขอบเขตท่ัวประเทศ ในเวลาตอมา และยังทํา

ใหเกิดปฏิกิริยาตาง ๆ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย โดยเฉพาะจาก

เจาของและผูบริหารระดับสูงของสถานการพยาบาลภาคเอกชน ทําใหสามารถนําขอมูลหรือ

ปฏิกิริยาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาใชในการทํางานเพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนและสรางความรูความ

เขาใจใหกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และประชาชนหรือภาคสาธารณะในวง

กวางตอไป ทําใหเกิดวงจรการทํางานและการขับเคลื่อนบนฐานของขอมูลหรือปฏิกิริยาของ

ฝายตาง ๆ ไดมากข้ึน สอดคลองกับความเปนจริงท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน  
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นอกจากนี้ ก็มีการสื่อสารความรูเชิงวิชาการตาง ๆ หลายเรื่อง รวมถึงการสนับสนุน

งานศึกษา วิจัย วิเคราะห สังเคราะหดานตาง ๆ จํานวนมาก และการผลักดันการเปลี่ยน

กฎระเบียบดานการเบิกจายและการใชยา Opioids (โอพิออยด) ดวยการสื่อสารกับองคการ

อาหารและยา (อย.) ทําใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ระดับ และหลาย ๆ มิติ 

โดยเฉพาะในเรื่องความรู ความเขาใจ ความตระหนักตอเรื่อง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

2550 มาตรา 12 ในบรรดาบุคลากรท่ียังไมคอยมีความรูเก่ียวกับยาระงับปวดและบางสวนยัง

ไมคอยเห็นดวย สวนหนึ่งเพราะมองวายุงยาก แตเม่ือ อย.ผอนคลายกฎระเบียบตาง ๆ แลวทํา

ใหบุคลากรประสบความยุงยากนอยลง ทําใหใชไดสะดวกมากข้ึน สงผลตอการนําไปใชใหกับ

ผูปวยไดงายข้ึน มากข้ึน 

การสนับสนุนการถอดบทเรียนการทํางานดานการดูแลประคับประคองรวมกับกลุม-

องคกร-ภาคีตาง ๆ ซ่ึงถือวามีความสําคัญในแงของการทบทวนกระบวนการทํางานท่ีผานมา

ของแตละบุคคล กลุม/องคกร ทําใหนํามาใชในการยกระดับศักยภาพการทํางานดานนี้ให

สมบูรณยิ่งข้ึน 

แผนยุทธศาสตรท่ีมีการขับเคล่ือนในชวงระหวางป พ.ศ. 2556-2559 และการ

ขับเคล่ือนขององคกรภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด สงผลทําใหเกิดความตอเนื่องในแผน

ยุทธศาสตรการทํางาน 20 ปของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีได

มีการระบุไวในหนาท่ี 4 แผนงานท่ี 613 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ภายใตโครงการท่ี 6 ชื่อโครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแล

ผูปวยก่ึงเฉียบพลัน โดยระบุตัวชี้วัดของโครงการนี้ไวดวย คือ รอยละของการบรรเทาปวดและ

จัดการอาการตาง ๆ ดวย Strong Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมี

คุณภาพ14

14  อยางไรก็ตาม การใชตัวชี้วัดใด ควรยึดหลักเกณฑ “ความเปนประโยชน” ตอการ

เสริมหรือชวยเพ่ิมพลังและศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบ PC ของ

ประเทศในภาพรวมในระยะยาวดวย และอาจจะจําเปนตองเพ่ิมตัวชี้วัดตัวอ่ืน ๆ ท่ีมี

                                                      
13 ในแผนท่ี 6 น้ีมีท้ังหมดจํานวน 17 โครงการ 22 ตัวช้ีวัด และโครงการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ฯ 

เปน 1 ใน 17 โครงการภายใตแผนน้ี  
14 อยางไรก็ตาม สําหรับประเด็นตัวช้ีวัดน้ี คณะวิจัยไมม่ันใจวาเปนตัวช้ีวัดท่ีถูกตองหรือเหมาะสมหรือไม? สวน

หน่ึงเพราะไมใชบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และอีกสวนหน่ึง (ซ่ึงเปนเพียงขอสงสัย) ก็คือ ยา 
Opioids มีหลายระดับ จะใชแบบไหนหรือขั้นไหน นาจะขึ้นกับระดับอาการหรือคาคะแนนของความเจ็บปวด 
(pain score) ไมจําเปนตองใช strong opioids กับผูปวยทุกราย หรือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีตองระบุตัวช้ีวัดการ
ไดรับ strong opioids เปนตัวชี้วัด มิเชนน้ัน อาจจะมีผูปวยท่ีมีความเจ็บปวดท่ีมี pain score สูง ๆ หรือเกิน 6 
คะแนนขึ้นไป แตอาจจะไมมียา strong opioids ในสถานพยาบาลบางแหง ดังน้ัน การกําหนดในระดับสูงสุดท่ี
ควรมีไวกอน เปนความปลอดภัยกวา แตอาจไมจําเปนตองใชกับทุกรายก็ได หรืออยางไร?   
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ความสําคัญดวยเชนกัน อาทิเชน รอยละของผูปวยท่ีไดรับการดูแลคุณภาพชีวิตระยะทายท่ี

บาน หรือท่ีสถานการดูแลคุณภาพชีวิตระยะทายของผูปวย (Hospice) ท่ีดูแลว มีความจําเปน

ในระยะยาว เพราะการมีสถานภาพเปนสังคมสูงวัยท่ีสมบูรณเต็มข้ันของประเทศไทย ท่ีมี

ความตองการดานนี้เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวยอยางมองเห็นไดชัดเจน  

สําหรับผลผลิตท่ีเปนเอกสารสําคัญ ๆ ท่ีชุดโครงการ ฯ ไดจัดทําข้ึน พรอมท้ังประเด็น

สําคัญท่ีเชื่อมโยง-ตอเนื่องกับสาระสําคัญของผลผลิตเหลานี้ มีดังนี้คือ :- 

1) แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวย การสรางเสริมสุขภาพในระยะทายของชีวิต 

พ.ศ.2557-2559 ซ่ึงเปนผลมาจากมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 

17 ธันวาคม 2556 ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี (พิมพครั้งท่ี 1 เม่ือ 

มิถุนายน 2557 และครั้งท่ี 2 เม่ือ กันยายน 2557 จํานวน 60 หนา) องคกรหลักท่ีรวมทําแผน

ยุทธศาสตรฉบับนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  (สช.) สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) – ซ่ึงการทํางานของโครงการ ฯ สวนหนึ่งเปน

การทําหรือขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวนี้ดวยสวนหนึ่ง และเดิมกําหนดวาจะทํา

แผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 2 แตไมไดทํา สวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจากเวลาการทํางานไมเพียงพอ 

ประกอบกับเกิดภาวะชะงักงันใน สสส. อัน

เนื่องมาจากการเขามาตรวจสอบของ สตง. 

ในชวงนั้น ทําใหเบิกเงินคาใชจายไมได และอีก

ส วนหนึ่ ง  อาจจะพิจารณาว า มีองคกร ท่ี

รับผิดชอบหลักในระบบและโครงสรางอยาง

เปนทางการ คือ กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้

โดยตรง ไดเขามาดําเนินการในเรื่องนี้อยาง

คอนขางชัดเจนมากข้ึนแลว ก็เปนไปได ซ่ึงใน

เอกสารรายงานท่ีนําสง สสส. ก็ไดระบุประเด็น

นี้ไวเชนกัน   

  
ภาพจาก https://infocenter.nationalhealth.or.th 

/node/27076 
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2) รูใหรอบ ตอบเรื่องมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 : ศ. แสวง 

บุญเฉลิมวิภาส (บรรณาธิการ) พิมพครั้งท่ี 1 เม่ือ ตุลาคม 2559 จํานวน 2,000 เลม และพิมพ

ครั้งท่ี 2 เม่ือ กันยายน 2560 จํานวน 2,000 เลม (จํานวน 99 หนา) ประเด็นสําคัญท่ีพบจาก

การประเมิน ท่ีมีความเชื่อมโยงกับสาระสําคัญของเอกสารชิ้นนี้ ก็คือ ยังมีแพทยจํานวนไม

นอยท่ีไมเห็นดวยกับมาตรา 12 ซ่ึงวิเคราะหวา เก่ียวกับอํานาจของแพทย และ/หรือ สิทธิของ

แพทย vs. อํานาจของผูปวย และ/หรือ สิทธิของผูปวย ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  

แมนอนวา มาตรา 12 ทําใหผูปวยและญาติมีอํานาจหรือมีสิทธิในการตัดสินใจมากกวา

บุคลากรทางการแพทย และท่ีสําคัญกวานั้น ก็คือ ยังมีแพทยจํานวนมากท่ีกลัวการฟองรอง 

และไมประสงคเขามายุงเก่ียวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง เพราะไมตองการยุง

เก่ียวกับคดีความตาง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา และประเด็นสําคัญท่ีพบอีก ก็คือ 

แพทยจํานวนมากไมไดสนใจเขารวมในการทําเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง ถึงแมไมได

กลัวการฟองรอง และมีความรูความเขาใจเรื่องนี้พอสมควรแลวก็ตาม เพราะยังข้ึนกับปจจัย

ภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกลักษณะสวนบุคคล และพ้ืนฐานความคิด วิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ

ของแตละคนดวย ไมไดเก่ียวของเฉพาะเรื่องความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง PC หรือ การ

กลัวการฟองรองเทานั้น 

3) หนังสือ “สุขสุดทายท่ีเลือกได” นพ.อุกฤษฎ มิลินทางกูร เปนบรรณาธิการ พิมพ

เม่ือ ตุลาคม 2559 จํานวน 2,000 เลม ประกอบดวยบทความจากภาคีเครือขายตาง ๆ ท้ังนัก

ปฏิบัติและนักวิชาการ มีท้ังแพทย พยาบาล อาจารยมหาวิทยาลัย ผูนํา/ผูเชี่ยวชาญดาน

ศาสนาตาง ๆ ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม นับวาเปนเอกสารตั้งตนท่ีสําคัญ ท่ีภาคี/ผูเก่ียวของทุก

ประเภท ทุกระดับควรไดมีโอกาสอาน เพราะจะทําใหเขาใจเก่ียวกับเรื่องการตายดี การเตรียม

ตัวรับมือกับภาวะสุดทาย ภาวะสูญเปลาทางการแพทย (medical futility) ความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับวิถีการตายอยางสงบของแตละศาสนา ท้ังพุทธ คริสต อิสลาม และ

ประเด็นจริยธรรมในการดูแลแบบประคับประคอง รวมท้ังมุมมองทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเก่ียวกับความตายหรือแนวคิดเรื่องการตายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ดวย   
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จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี และจุดออน/ส่ิงท่ีควรแกไข-ปรับปรุงของชุดโครงการแผนยุทธศาสตร ฯ 

 

1) จุดแข็ง-ส่ิงท่ีดี-ส่ิงท่ีควรทําใหดีย่ิงข้ึน 

 ทําใหสังคมมีแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการทํางานขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะในระยะ

ทายของชีวิต สงผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนในวงกวางในหลาย ๆ มิติ ท้ังเรื่องการ

สรางการรับรู/ความรู/ความเขาใจ/ความตระหนักเก่ียวกับมาตรา 12 หรือสิทธิการ

ขอตายตามธรรมชาติและการตายดี การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมองและการเตรียม

ตัวรับมือกับวาระสุดทายของชีวิต กับกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ครอบคลุม

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา/วิชาการ ภาคสื่อสารมวลชน ภาคศาสนา และ

ภาคประชาสังคม/ชุมชน/ประชาชน  

 องคกร หนวยงานตาง ๆ รวมท้ังภาคสาธารณะมีความตื่นตัว มีความสนใจ มีความรู-

ความเขาใจ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมองตอเรื่องการตายดี และมีการถกเถียง

กันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ มาตรา 12 อยางกวางขวางมากข้ึนอยางเห็น

ไดชัดเจน 

 ทําใหประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับขอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของและมีความสําคัญ/จําเปนในการดูแลแบบประคับประคอง ไดรับการแกไข 

ไมวาจะเปนประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงกับเรื่อง การแจงการเสียชีวิต ซ่ึงเปนการ

เสียชีวิตท่ีบาน ท่ีผูปวยเลือกเอง การนํายามอรฟนออกไปใชท่ีบาน บทบาทการ

ทํางานของสถานพยาบาล/โรงพยาบาลในบางเรื่อง รวมไปถึงการแกไขกฎหมายตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุและผูพิการดวย  

 องคกรภาคีตาง ๆ ดานสุขภาพ/สาธารณสุขท่ีสําคัญ ท่ีมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน ไม

ว าจะเปน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง

สาธารณสุข (โดยเฉพาะกรมการแพทย กรมอนามัย) มีความสนใจเก่ียวกับเรื่องการ

ดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองมากข้ึน มีการรวมกันผลักดันวาระสําคัญ ๆ 

ตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง นิยามปฏิบัติการหรือคําจํากัดความท่ีชัดเจนเก่ียวกับศัพทตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือใหสอดรับกับระบบการประกัน

สุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทตาง ๆ ท้ังสิทธิหลักประกันถวนหนา 30 

บาท (สปสช.) สิทธิประกันสังคม (สํานักงานประกันสังคม) และสิทธิของขาราชการ 

(กรมบัญชีกลาง) เม่ือเอกสาร/คูมือนิยามศัพทออกมาและมีการนําไปใชอยางถูกตอง 
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นาจะสงผลทําให เ กิดความเสมอภาคเทา เ ทียมในการรักษาพยาบาลแบบ

ประคับประคองระหวางผูใชสิทธิ์ท้ัง 3 ประเภทนี้มากข้ึน 

 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในสถานพยาบาลตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะการยอมรับ

เรื่องการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองมากข้ึน มีการจัดตั้งทีมงานและ

การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองข้ึนในสถานพยาบาลตาง ๆ ในขอบเขต

ท่ัวประเทศ ท้ังนี้ อันเปนผลมาจากการกระตุน การผลักดัน การสนับสนุน การ

สงเสริม การสื่อสารเชิงรุก การอํานวยความสะดวกจากชุดโครงการท้ัง 3 (ไมใช

ผลงานของโครงการใดโครงการหนึ่งอยางแนนอน)  

 สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย การวิเคราะหสังเคราะหองคความรูตาง ๆ เก่ียวกับ 

“ระบบการดูแลผูปวยระยะทายอยางตอเนื่อง” จากสถานพยาบาลสูบาน รวมกับ

สถาบันทางการศึกษาตาง ๆ ท้ังคณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร หลาย

สถาบันท้ัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย สงขลาฯ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหไดองคความรูท่ีเช่ือมกับบริบทของแต

ละภาค (context-based knowledge) ท้ังภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต และ

ตะวันออก  

 สนับสนุนใหมีการถอดบทเรียนจากประสบการณการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย

หลายประเภท หลายระดับ ท้ังหนวยงาน/สถานพยาบาลใน กรุงเทพฯเชน  รพ.  

จุฬาลงกรณ (ศูนยชีวาภิบาล และคณะแพทยศาสตร)  รพ.  ตากสิน ชมรมพยาบาล

ประคับประคอง กลุมแพทยแผนไทย องคกรทางศาสนา ทําใหสามารถยกระดับ

ประสบการณเปนความรูจากการปฏิบัติหรือจากประสบการณการทํางาน 

(experience-based and practice-based knowledge) ท่ีสําคัญ   

 ไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในสถานพยาบาล 

ซ่ึงเปนการวิเคราะหและสังเคราะหตัวชี้วัดของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกประมาณ 623 

ตัวชี้วัด ใหเหลือเพียง 22 ตัวชี้วัด รวมท้ังการริเริ่มจัดทํา “ตัวช้ีวัดการตายดี” 

(Good Death Index) แตพบว า  ยั ง เปน เ พียงการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาในภาคสนามและการประชุมผูทรงคุณวุฒิท่ีเ ก่ียวของในบริบทของ

ภาคเหนือเทานั้น ยังขาดการดําเนินการในภาคอ่ืน ๆ และยังไมไดนํามาสังเคราะห 

และนําไปใช 

 รวมมือ/เขารวมกระบวนการในการจัดทํามาตรฐานท่ีจําเปนของการดูแลแบบ

ประคับประคองและตัวชี้วัดเชิงนโยบายระดับเขตสุขภาพ รวมกับกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 
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 ประเด็นการดูแลแบบประคับประคอง มีความตอเนื่องในแผนยุทธศาสตร หรือไดรับ

การผลักดันเขาไปในแผนยุทธศาสตร 20 ปของกระทรวงสาธารณสุข (ถึงแมจะยังมี

ขอสงสัยในการปฏิบัติงานตามแผน และความไมชัดเจนในเรื่องตัวชี้วัด เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาระบบในระยะยาวก็ตาม)  

 

2) จุดออน-ขอจํากัด-ส่ิงท่ีควรแกไข/ปรับปรุง 

 พบวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในฐานะผูรับผิดขอบหลักในการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ไมมีโครงสรางรองรับการทํางานดานนี้อยางตอเนื่อง ซ่ึง

แตเดิมนั้น พบวา การขับเคลื่อนอยูภายใตการดูแลของรองเลขาธิการสํานักงาน ฯ แต

ขณะท่ีไปสัมภาษณอยูในระหวางการเปลี่ยนตัวเลขาธิการและคณะผูบริหารท้ังชุด 

(เนื่องจากเลขาธิการคนเดิมไดรับการแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกและรองเลขาธิการ

เกษียณอายุราชการ) ทําใหไมมีโครงสรางสวนบนรองรับหรือไมมีการผลักดันงานตอ

ในโครงสรางสวนบน ทําใหขาดทิศทางท่ีชัดเจน มีแตการทํางานในสวนผูปฏิบัติงานท่ี

เปนนักกฎหมาย/นิติกรบางทาน (คุณพิศิษฐ ศรีอัคคโภคิน)  ซ่ึงเปนการทํางานเกาะ

ติดตามความสนใจ เพราะไดทํางานผลักดันเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของรวมกับทาง 

ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส (ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยา 

ลัยธรรมศาสตร) มาตลอด อยางไรก็ตาม พบวา ตอมา สช. ยังคงมีสวนในการเปน

เจาภาพการจัดประชุม/กิจกรรมตาง ๆ ภายหลังจากโครงการสิ้นสุดลง   อาทิเชน 

การสรางสุขท่ีปลายทาง การจัดประชุมพิจารณานิยามปฏิบัติการหรือคําจํากัดความ

ศัพทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมกับองคกรภาคีหลักในการดําเนินงานเรื่องนี้เมือเดือน

กันยายน 2562 เปนตน ท้ังนี้การท่ี สช. มีบทบาทนอยลง อาจจะเปนผลมาจากการท่ี

กรมการแพทย เขามาทําหนาท่ีดานนี้โดยตรงแลว ก็เปนไปได   

 ฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสรางไว  ไม มีการสานตอ เชน www.gogood.in.th หรือ 

www.gogood.com พบวา ปจจุบันไมมีฐานขอมูลนี้ และยังไมไดสงมอบให สสส. 

ตามท่ีระบุไวในรายงานท่ีนําสง สสส. 

 ฐานขอมูลการดูแลตอเนื่อง (COC link) ท่ีโครงการ ฯ สนับสนุนให  รพ. ลําปางและ

เขตบริการสุขภาพท่ี 1 ทําข้ึน ถือเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี

สําคัญ เพ่ือใหการสงตอผูปวยเปนระบบแบบไรรอยตอ และ/หรือ ชวยทําใหระบบ

บริการแบบไรรอยตอ (seamless referring system) เปนไปได ซ่ึงเปนความตั้งใจท่ี

ดีมาก แตภายหลังไดเกิดระบบ Thai COC (ท่ีริเริ่มพัฒนาโดยทีมงาน  รพ. สุรินทร 

ภายใตความรวมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน) ซ่ึงเทาท่ี
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ทราบ ปจจุบันเขตบริการสุขภาพท่ี 1 สวนใหญยกเลิกการใชโปรแกรม COC Link 

แตหันมาใชระบบ Thai COC ยกเวน  รพ. ลําปาง ท่ียังคงใชระบบเดิม – ตรงนี้เปน

ประเด็นความตอเนื่องของระบบของเครือขาย และบทเรียนของ สสส.และผูรับทุน 

กรณีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสรางระบบขอมูลขามเครือขาย

ใด ๆ ควรมีการทดลองใชหลาย ๆ ครั้ง ในหลาย ๆ บริบท กอนนําไปใชจริง เพ่ือให

สามารถใชไดจริง เปนประโยชนจริง ไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูปฏิบัติ มีความยั่งยืน 

คุมคากับการลงทุน     
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2. ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย รับผิดชอบหลักโดยสมาคม

บริบาลผูปวยระยะทาย พบวา ชุดโครงการนี้ประกอบดวย 7 โครงการยอย 

สําหรับผลการทํางานของโครงการยอย มีดังนี้คือ  

 

 โครงการยอยท่ี 1 โครงการสรางความตระหนักเรื่องวิถีสูการตายอยางสงบ  

รับผิดชอบโดย อาจารย วรรณา จารุสมบูรณ มีขอคนพบท่ีสําคัญ ดังนี้คือ  

พบวา การคิดคนหรือริเริ่มทํางานโครงการนี้ของอาจารยวรรณา จารุสมบูรณ และ

ทีมงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของมาจากความเปนจริงท่ีทีมงาน พบจากการทํางานในชวงท่ีผานมา

กอนหนานี้วา การท่ีประเทศไทยกลายเปนสังคมสูงวัย เปนบริบทท่ีมีความสําคัญมาก ท่ีทุก

ฝายตองใหความสําคัญและมีความตระหนัก ตองมีการเตรียมการในการรับมือกับเรื่องนี้ ท่ีจะ

มีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูปวยพิการ และผูปวยระยะ

ทาย และจากท่ีประสบมา อาจารยวรรณา จารุสมบูรณ และทีมงาน พบวา สังคมยังมีการ

เตรียมตัวในการรับมือกับเรื่องนี้นอยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการยอมรับวิถีสูการตายอยางสงบ 

จึงไดริเริ่มดําเนินการโครงการนี้ โดยใชวิธีการและชองทางตาง ๆ ในการทํางานเชิงขับเคลื่อน 

ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก  

งานเชิงกวาง คือ การใหความรู การประชาสัมพันธ การขับเคลื่อนรวมกับองคกรสื่อ 

และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือทําใหเกิดความกระตือรือรน ตื่นตัว ตระหนักตอปญหา สําหรับการ

เคลื่อนไหวในเชิงกวางนี้ ใชท้ังสื่อบุคคลหรือท่ีเรียกวา “แกนนําส่ือสาร” สื่อมวลชนหรือสื่อ

หลัก และสื่อสังคมออนไลน ท่ีพบวา มีอิทธิพลสูงตอกลุมคนประเภทตาง ๆ หลายกลุมดวยกัน 

สําหรับการทํางานในเชิงกวางนี้ ไดกําหนดกลุมเปาหมายไวหลายกลุม ท้ังประชาชนคนท่ัวไป 

นักวิชาการ แพทย ผูนําทางความคิด พระสงฆ นักการเมืองหรือผูผลักดันนโยบาย นักเขียน 

นักสื่อสาร และนักธุรกิจ โดยไดมีการวางแผนการขับเคลื่อน เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ี

หลากหลายรวมกับนักประชาสัมพันธ หรือนักสื่อสารสาธารณะ ในการวางแผนการกระจาย

ขอความหรือสื่อขอความสําคัญ ๆ ออกไป โดยมีภาคีสําคัญ ๆ ท่ีดึงเขามารวมและไดรับแรง

สนับสนุนตาง ๆ จากภาคีเหลานี้เปนอยางดี โดยเฉพาะคนและกลุม-องคกรท่ีมีประสบการณ

ตรงในการดูแลผูปวยระยะทาย เชน ผูดูแลผูปวยท่ีดูแลจนผูปวยเสียชีวิต ญาติของผูปวย คนท่ี

ผานการรวมกิจกรรมการเยียวยาตาง ๆ และ/หรือ เคยผานการอบรมตาง ๆ มากอน สําหรับ

กลุมตาง ๆ ท่ีเดน ๆ ท่ีดึงเขามาเสริมหนุน ไดแก กลุมของบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จํากัด หรือกลุมของคุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ/เครือขายชีวามิตร  รพ. มะเร็งชีวามิตรา 
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กลุมเบาใจไขชีวิต ฯลฯ เปนตน ในขณะเดียวกัน ก็ไดนําผลผลิตและผลลัพธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

การทํางานระยะแรกมาใชใหเปนประโยชน มีการเก็บเก่ียวผลท่ีไดจากการทํางานในระยะแรก

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเครื่องมือสื่อสาร เพลง หนังสือ บทความ สมุดเบาใจ เกมสไพชีวิต 

รวมท้ังฐานภาคีการสื่อสาร ฐานการรับรูท่ีเกิดข้ึน คนท่ีผานการรวมกิจกรรมกับโครงการมา

กอน ฯลฯ ก็ไดนํามาใชในการขยายผลการทํางานในระยะนี้ดวย 

สําหรับการนําเสนอกระบวนการทํางานและผลท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีนี้ คณะวิจัยไดผนวก

ขอมูลตาง ๆ ของเครือขายท่ีปรากฏอยูบนฐานขอมูลออนไลนเขามาในการทําความเขาใจ

ผลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนควบคูกันไปดวย และท่ีจริง อ.วรรณาและเครือขายท่ีเกิดข้ึน ยังคง

ขับเคลื่อนหรือขยายผลออกไปตลอดเวลา แมในชวงท่ีไมไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานัก 7 สสส. 

ก็ตาม โดยทํางานรวมกับองคกรภาคีอ่ืน ๆ หลายองคกร ไมวาจะเปน สปสช. องคกรเอกชนท่ี

สนใจเรื่องนี้ โดยเฉพาะองคกร-บุคคลสําคัญทางศาสนา  

นอกจากนี้ ในชวงเดียวกันนี้ พบวา ยังมีพลังขับเคลื่อนเสริมในประเด็นกฎหมายท่ี

ขับเคลื่อนโดย สช. (โดยเฉพาะทีมงานกฎหมายของ สช. คือ คุณพิศิษฐ ศรีอัคคโภคิน) และ 

ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส (ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร) ทําใหการทํางานและการสื่อสารตาง ๆ ไดรับการตอบสนองมากข้ึน โดยเฉพาะ

จากแพทย เพราะประเด็นคางคาใจเก่ียวกับเรื่องกฎหมาย และเรื่องการตายดี รวมถึงการดูแล

แบบประคับประคอง มีหลายมิติ ซ่ึงพบวา ถามิติทางกฎหมายไมคลี่คลาย ก็เปนการยากท่ีจะ

ทําใหแพทยอีกจํานวนมากเขารวมกระบวนการดวย เพราะบางสวนกลัวถูกฟอง และบางสวน

มองวาเปนการทําการุณยฆาตท่ีถูกกฎหมาย ซ่ึงแพทยจํานวนมากไมเห็นดวยกับเรื่องนี้เปน

อยางมาก     

อยางไรก็ตาม ทีมประเมิน ไมมีโอกาสไดสัมภาษณทีมท่ีรับผิดชอบในการออกแบบ

กระบวนการสื่อสารโดยตรง เนื่องจากไดรับขอมูลมาวา ไมสะดวกในการใหขอมูลในชวงท่ีมี

การนัดหมายกัน ทําใหโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลไดรับขอมูลเฉพาะจาก

ผูรับผิดชอบหลักและทีมงานเครือขายพุทธิกาท่ีทํางานประสานเชื่อมโยงกันอีก 3 ทาน คือ คุณ

เพชรลดา ซ้ึงจิตสิริโรจน คุณศรินธร รัตนเจริญขจรและคุณอมรรัตน พุฒเจริญ หรืออาจกลาว

ไดดวยวา ในการทํางานของโครงการสรางความตระหนักเรื่องวิถีสูการตายอยางสงบนี้ ไดมี

การทํางานแบบประสานเชื่อมโยงกับโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแล

ผูปวยระยะทาย ท่ีรับผิดชอบโดยทีมงานเครือขายพุทธิกาโดยตรงไปในเวลาเดียวกันดวย หรือ

ท้ังสองโครงการ อาจมีชวงเวลาการทํางานท่ีเหลื่อมล้ํากันบาง แตมีการประสานการทํางาน

รวมกันตลอดเวลา ประกอบกับอาจารยวรรณา จารุสมบูรณ เองก็มีบทบาทเปนท่ีปรึกษาอยูใน
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เครือขายพุทธิกาดวย ทําใหมีจุดเชื่อมตอในการทํางานรวมกันหรือประสานเชื่อมโยงกันไดดี 

และยังมีพระไพศาล วิสาโล เปนท่ีปรึกษาและกรรมการของเครือขายพุทธิกา ท่ีมีภาพลักษณ

ในทางสาธารณะอยูแลว ยิ่งทําใหการทํางานขับเคลื่อนเพ่ือสรางความตระหนักทางสังคมไดผล

มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุมคนท่ีอยูในเมือง ท่ีใชสื่อสังคมออนไลนในการเรียนรูเก่ียวกับเรื่องนี้ 

ซ่ึงถึง ณ ปจจุบัน พบวา เครือขาย Peaceful Death ท่ีสวนหนึ่งมีพัฒนาการมาจากการ

ทํางานของโครงการนี้ มีแฟนเพจประมาณ 300,000 กวาราย ซ่ึงถือวาเปนจํานวนท่ีสามารถ

สรางแรงกระเพ่ือมไดตอไปอีกมากมาย      

งานเชิงลึก สําหรับการทํางานในเชิงลึก อ.วรรณา และทีมงานโครงการ ฯ ไดนําเอา

ขอคนพบสําคัญ ๆ และประเด็นปญหาอุปสรรคตาง ๆ จากการทํางานในเชิงกวาง ไมวาจะเปน

เรื่องท่ีคนสวนใหญยังมองวา ความตายเปนเรื่องไกลตัว/เปนเรื่องของอนาคต การพูดถึงเรื่อง

ความตายเปนสิ่งอัปมงคล จึงไมพูดถึงความตาย การไมเตรียมตัวใด ๆ พอเวลาเผชิญเหตุการณ

ท่ีคนใกลชิดเจ็บปวยและตาย ก็เกิดความสับสน/วุนวายข้ึน ประกอบกับพบดวยวา พ้ืนท่ี

เรียนรูเรื่องการเตรียมตัวตายก็มีนอย สงผลทําใหคนไมมีการเตรียมตัว ไมคิดวาจะตองตาย ไม

คิดและไมพูดถึงความตาย และไมทราบวามีทางเลือกในการเขาถึง PC ทําใหสงผลตอเนื่องตอ

ทัศนคติและการปฏิบัติยื้อชีวิต-ยืดความตาย ทําใหสูญเสียทรัพยากร ผูปวยและครอบครัวทุกข

ทรมาน และผูปวยจากไปอยางไมสงบหรือไมไดรับโอกาสตายดี ถึงแมบางสวนไดมีการเขียนสั่ง

หรือทําหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการบางอยางในชวงสุดทายของชีวิตไวแลวก็ตาม แตก็

ยังคงมีการละเมิดเกิดข้ึน  

โครงการ ฯ จึงไดนําเอาความจริงและประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานี้มาออกแบบ

กระบวนการทํางานขับเคลื่อนในเชิงลึก ท่ีมีแนวคิดและทฤษฎีและกลยุทธการขับเคลื่อนท่ี

เขมขนข้ึนมารองรับ ท้ังเรื่องการเผชิญความตายอยางสงบ มรณานุสติ การรื้อถอนมายาคติ 

การทํางานกับภาคีตาง ๆ การใชเครื่องมือสื่อสารใหม ๆ หรือชองทางใหม ๆ เปดพ้ืนท่ีการ

พูดคุยมากข้ึนและลงลึกยิ่งข้ึน โดยเนนการทํางานรวมกับกลุมเปาหมายใหม ๆ อายุ 35-50 ป 

ซ่ึงมีหลายประเภท หรือหลายแบบดวยกัน ท้ังกลุมท่ีเปนผูดูแลผูปวยในครอบครัว หรือเคย

ผานการสูญเสียมาแลว ซ่ึงตอมาไดกลายเปนผูสนใจศาสนา และตอมาบางสวนไดกลายเปนผู

ปฏิบัติธรรม เปนผูสนใจศึกษาคนควาดวยตนเอง และบางสวนมีการเตรียมตัวรับมือกับความ

ตายแลว แตพบวาคนสวนนี้ยังมีนอยมาก เม่ือเทียบกับคนสวนใหญ ซ่ึงเปนกลุมท่ีไมสนใจ

ศาสนา ไมสนใจเรื่องความตาย ทํางานอยางเดียว มุงแตความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ดังนั้น การ

ทํางานแบบลงลึกจึงตองเขาใจความเปนจริงตรงนี้ จะไดวางแผนการขับเคลื่อนไดถูกวาจะตอง

สื่อสารกับใคร กลุมไหน ธรรมชาติของแตละกลุมเปนอยางไร ตองใชกิจกรรมและกลยุทธหรือ



95 

กุศโลบายอะไร จึงจะประสบผลสําเร็จ อยางนอยใหไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงดีกวาการไมทําอะไร

เลย  

สําหรับแนวคิดสําคัญ ๆ ท่ีใชในการทํางานเชิงลึก ไดแก แนวคิด “ชีวิตดี” กลาวคือ 

ยามสุขภาพดี ก็ไมประมาท เทาทันความไมแนนอนของชีวิต นอกจากนี้ ก็มีแนวคิด “ตายดี” 

ซ่ึงก็คือ เม่ือเจ็บปวยก็แสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพอยางเปนมิตรกับความตาย เม่ือความตาย

มาถึง ก็ยอมรับ ไมยื้อ ไมเรงเรา ในขณะท่ีระบบสุขภาพและระบบสังคมก็อํานวยปจจัย

สนับสนุนตาง ๆ ใหสามารถเขาถึงการตายดีไดจริง และการทําใหเกิดการตระหนักรูใน 2 เรื่อง

สําคัญ ซ่ึงก็คือ 1) ชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด พึงไมประมาทในชีวิต และ 2) การตายดีเปนไปได 

ถามีการเตรียมตัวใหรูจักเรื่อง PC (Palliative Care)      

สรุปสาระสําคัญท่ีพบจากการประเมินโครงการนี้ ดังนี้คือ  

 สังคมและกลุมคนประเภทตาง ๆ เกิดความตื่นตัว ความรู ความเขาใจ ทัศนคติและ

ความตระหนักเก่ียวกับเรื่องการมีชีวิตท่ีดี ท่ีไมประมาท การตายดี และการรับมือ

กับความไมแนนอนในชีวิตมากข้ึน 

 เกิดตัว Influencer ใหม ๆ ชองทางและรูปแบบใหม ๆ ในการทํางาน/การ

ขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ทักษะท้ังในวงกวางและใน

ระดับลึกซ้ึงในกลุมคนท่ีไมเคยสนใจเก่ียวกับเรื่องศาสนา ความตาย การเตรียมตัว

ตายอยางมีคุณภาพ   

 เขาถึงกลุมคนกลุมใหม ๆ ในชวงวัย 35-50 ป ท่ีมีความแตกตางหลากหลาย หรือมี

หลายประเภท ท้ังกลุมท่ีเคยมีประสบการณการสูญเสีย กลุมท่ีเริ่มใหความสนใจ 

เริ่มฝกตนเอง และกลุมท่ีไมสนใจศาสนาหรือเรื่องความตายเลย  

 เกิดความรวมมือระหวางบุคลากรและองคกรภาคีตาง ๆ ในการสื่อสาร ผลักดัน 

สรางพลังขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดการจัดตั้งทีมงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ

ระบบการดูแลแบบประคับประคองท่ีเปนอยู โดยเฉพาะในหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาล/สถานพยาบาลตาง ๆ จํานวนมาก ท้ังในเมือง

หลวง เมืองใหญอ่ืน ๆ และโรงพยาบาลระดับชุมชน   

 เกิดการแพรกระจายของแนวคิด “การตายดี” “ชีวิตดี” “มรณานุสติ” “การเผชิญ

ความตายอยางสงบ” และเครื่องมือใหม ๆ ในการสื่อสาร ถายทอดเก่ียวกับเรื่องนี้ 

รวมถึงสมุดเบาใจ ท่ีไดรับการใชอยางแพรหลายท่ัวประเทศ 

 เกิดการกระจายตัวของแนวคิดและรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองท่ีมี

ความสําคัญตอเรื่อง “การตายดี” ไปยังองคกรตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ภาคประชา
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สังคม ผานการลงมือปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ รวมกัน ทําใหเกิดกลุม/องคกรใหม ๆ ท่ี

สนใจเก่ียวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมากข้ึนในหลายแวดวงอยางเห็น

ไดชัดเจน 

 เกิดชุมชนออนไลน ท่ีสามารถขยายผลออกไปไดตลอดเวลา เพราะมีการเตรียมจัด

หลักสูตร กิจกรรม และงานขับเคลื่อนตามวาระและโอกาสตาง ๆ (event) เพ่ือ

รองรับความสนใจและความตื่นตัวของผูคนท่ีเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา   

 มีเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เก่ียวกับเรื่อง การตายดี ทําใหเกิดการขยายวงผูสนใจใน

การเตรียมตัวรับมือกับภาวะสุดทายของชีวิต และทําใหเกิดทักษะใหม ๆ ในการ

เตรียมการ การจัดการกับภาวการณเจ็บปวยท่ีรักษาไมได ภาวะเครียด ภาวะการ

สูญเสีย ฯลฯ  

 

จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี และจุดออน/ส่ิงท่ีควรแกไข-ปรับปรุงของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะฯ 

1) จุดแข็ง-ส่ิงท่ีดีของโครงการสรางความตระหนักวิถีสูการตายอยางสงบ  คือ  

 แกนหลักมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง แมในยามไมไดรับทุน ก็เกาะติด และหา

หนทางในการทํางาน ปจจุบันยังคงทํางานภายใตเครือขาย Peaceful Death ซ่ึงท่ี

ผานมา (ภายหลังจากท่ีไมไดรับทุนจากสํานัก 7) พบวาไดรับการสนับสนุนจาก 

สปสช. บาง จากภาคประชาสังคมตาง ๆ บาง และลาสุดจาก สสส.สํานัก 5  

 แกนหลักและทีมงานมีประสบการณ ความรู ทักษะ หรือมีศักยภาพ ความรู 

ความสามารถสูง สามารถเปนวิทยากรไดในหลาย ๆ เรื่อง และสามารถเชื่อมโยง

กับภาคีเครือขายตาง ๆ ไดในวงกวางไดอยางตอเนื่อง 

 มีการนําแนวคิดใหม ๆ เขามาใชในการทํางาน อาทิเชน แนวคิดชุมชนกรุณา 

(Compassionate Community) ซ่ึงพบวา พระกฎษดา ขันติกโร แหงวัดหวยยอด 

อ.หวยยอด จ.ตรัง ไดนําแนวคิดนี้ไปใชในการทํางานระดับชุมชนใน อ.หวยยอด ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชุมชน มีผลงานเชิงประจักษมากมาย ทําใหชุมชน

เกิดการตื่นตัว มีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ และเขามารวมรับผิดชอบใน

การเยี่ยม ติดตาม ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยท่ีตองการฟนฟู ผูปวยติดเตียง และ

ผูปวยระยะทายแบบประคับประคองรวมกับทางโรงพยาบาล โรงเรียน วัด 

เทศบาล รพ.สต. สาธารณสุข อสม. ฯลฯ  

 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ในการสรางกลุมและเครือขาย ทําใหมี

ฐานขอมูลสมาชิกท่ีสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้ท่ีชัดเจนและสามารถสงทอดแนวคิดตาง ๆ 
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ซ่ึงกันและกัน ทําใหมีคนใหม ๆ และจิตอาสา เขามารวมกระบวนการมากข้ึนและ

มากข้ึน   

2) ขอออน ส่ิงท่ีควรแกไข/ปรับปรุง  มีดังนี้คือ  

 เรื่องฐานขอมูลรายชื่อเครือขายและผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง  ไมไดมีการ

จัดเก็บอยางเปนระบบ ทําใหเกิดการตกหลน สูญหาย ไมครบ ซ่ึงอันท่ีจริง มี

เครือขายจํานวนมาก แตไมไดบันทึกไวท้ังหมด 
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 โครงการยอยท่ี 2 โครงการสรางและจัดการความรูระบบบริการสาธารณสุขท่ีสราง

เสริมสุขภาวะในระยะทายตามบริบทประเทศไทย  

รับผิดชอบโดย รองศาสตราจารย นพ. เต็มศักดิ์ พ่ึงรัศมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยา- 

ลัยสงขลานครินทร  

ขอคนพบท่ีสําคัญคือ ไดมีการสรางระบบและฐานขอมูลการจัดการความรูแบบ

ออนไลน ซ่ึงคณะวิจัยและประเมินผล ไดรับเอกสารและเว็บไซตเขาสูฐานขอมูลออนไลน

ดังกลาวมาในชวงกอนท่ีจะมีการเริ่มตนดําเนินโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลอยางเปน

ทางการ (ภายหลังการลงนามในสัญญาจาง) เพ่ือนํามาวิเคราะหวา มีการสรางความรูและการ

จัดการความรูในเรื่องอะไรบาง และใครเปนผูใชประโยชนจากการจัดการความรูดังกลาวบาง 

แตเนื่องจากระบบไมเสถียร จึงไมสามารถเขาไปใชได อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับ รอง

ศาสตราจารย นพ. เต็มศักด์ิ พ่ึงรัศมี ไดลาออกจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร ไปแลว ทําใหไมมีโอกาสไดสัมภาษณเก่ียวกับการทํางานท่ีผานมา สวนหนึ่งเพราะ

เกรงใจทานดวย เพราะทราบวา ณ ขณะนั้น ทานกําลังดูแลคุณแมสูงอายุท่ีกําลังปวยอยู

เชนกัน (ซ่ึงถือเปนจริยธรรมการวิจัยท่ีจะไมรบกวน กรณีท่ีผูใหขอมูลหรือผูมีสวนรวมในการ

วิจัยไมสะดวก หรืออยูในภาวะท่ีไมควรรบกวน)  

อยางไรก็ตาม คณะวิจัยยังไดรับฐานขอมูลรายชื่อเครือขายท่ีไดเขารวมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู ท่ีจัดโดย นพ.เต็มศักดิ์ พ่ึงรัศมี ท้ังหมดประมาณ 7-8 ครั้ง และผูท่ีเขารวมกิจกรรผาน

ทางชุมชนออนไลนตามประเด็นตาง ๆ ท่ี อ.เต็มศักดิ์ กําหนดข้ึนดวยท้ังหมดประมาณ 70 กวา

รายชื่อ เปนบุคลากรโรงพยาบาลระดับตาง ๆ ท้ังตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ และบุคคล

ท่ัวไป ซ่ึงกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ ในทุกภาค ท้ังภาคเหนือ เชน แพร นาน เชียงใหม 

เชียงราย ภาคอีสาน เชน บุรีรัมย ขอนแกน รอยเอ็ด หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

ภาคตะวันออก เชน ระยอง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เชน สระบุรี นครปฐม ปทุมธานี 

กรุงเทพ ภาคใต เชน สงขลา นครศรีธรรมราช เปนตน สําหรับประเด็นการแลกเปลี่ยน/

แบงปนมีหลากหลาย ตั้งแตเรื่อง การวางแผนระยะทายของชีวิตลวงหนา การดูแลมิติจิต

วิญญาณ/การประเมินจิตวิญญาณทําอยางไร การดูแลเยียวยาผูดูแล บทเรียนจากการดูแล

หลวงพอคําเขียน ความตายพูดได ขาวรายบอกอยางไรการดูแลทางกายท่ีบาน และการดูแล

ภายหลังการสูญเสีย เปนตน   

ตอมา คณะวิจัยไดเขาไปสํารวจฐานขอมูลหอง Palliative Care ท่ี Gotoknow.org ซ่ึง

เปดไวโดย นพ.เต็มศักดิ์ พ่ึงรัศมี ตั้งแต 10 กวาปท่ีแลว พบวา ปจจุบันดําเนินการตอเนื่องโดย 

อ.Kapoom และยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับเครือขาย ท่ีเปนบุคลากรในโรงพยาบาลตาง 
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ๆ หลายแหง ในเรื่องการทําวิจัย และ/หรือ การใหคําปรึกษาดานการวิจัยเรื่อง Palliative 

care รวมถึง การวิจัยแบบ R2R และการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแบงปนประสบการณในการ

ทํางานดานการดูแลแบบประคับประคอง แตบรรยากาศก็ไมคึกคักเทากับตอนท่ี นพ.เต็มศักดิ์ 

พ่ึงรัศมี ดําเนินการ แตก็ยังมีความเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะบทบาทของ อ.

Kapoom ท่ีเขียนประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ทางสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS) ไดนําระบบมา

ดําเนินการตอในรูปของ Pal2Know ท่ีเชื่อมกับ Gotoknow.org และเชื่อมกับเว็บของสมาคม 

ฯ ซ่ึงพบวา ไดแบงการจัดการความรูออกเปน 3 โครงการยอย คือ 1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2) ชุมชนออนไลน และ 3) คลังความรู สําหรับโครงการแรก คือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมมี

ขอมูล ลําดับตอมาคือ “ชุมชนออนไลน” ไดเปดใหภาคสาธารณะ ประชาชน คนท่ัวไป 

ผูสนใจ ผูมีประสบการณเก่ียวกับการเผชิญความตายของพอแม ญาติพ่ีนอง คนใกลชิด รวมถึง

ความทุกขท่ีแตละคนประสบ สะทอนกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและการแกไขปญหา 

ฯลฯ ไดเขียนเรื่องราวของแตละคนมาแบงปนบนโลกออนไลน ครอบคลุม 6-7 ประเด็นหลัก

และประเด็นยอย อาทิเชน ความตาย ภาวะใกลตาย สื่ออยางไรใหเขา (ถึง) ใจ, เก็บสุขกลาง

ทุกข, จิตวิญญาณคนไขประเมินกันอยางไรดี, แลดูผูดูแล, สุข (ภาพ) ระยะทาย, สั่ง*เสียกอน*

ตาย, และตายดีท่ีบาน ซ่ึงพบวา แตละประเด็นมีคนเขียนมาแบงปนเรื่องราวอยูพอสมควร 

ประเด็นละ 10-30 เรื่องราวหรือมากกวานั้น แตสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดเปนเรื่องราวท่ี

แบงปนไวตั้งแต 6-7 ปท่ีแลว 

 สําหรับ “คลังความรู” พบวา ไดมีการนําผลงานตาง ๆ ในรูปของตํารา หนังสือ 

วิทยานิพนธ ผลงานวิจัย บทความตีพิมพในวารสาร บทความในหนังสือ สาระนิพนธ ซีดี วีดี

ทัศน หรือเอกสารในรูปแบบอ่ืน ๆ มารวบรวมไวประมาณเกือบ 1,500 รายการ แตพบวา 

จนถึงปจจุบันภาคสาธารณะยังไมสามารถเขาไปใชประโยชนได คาดวานาจะกําลังอยูในชวง

การพัฒนาและปรับปรุงระบบใหเรียบรอยกอน  
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 โครงการยอยท่ี 3 โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผูปวยระยะ

ทายโดยการมีสวนรวมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทยา  

เดิมรับผิดชอบโดย พญ.ลลิตยา กองคํา สปสช.เขต 9 นครราชสีมา แตพบวา พญ.ลลิต

ยา ไมไดดําเนินการ ตอมาทาง พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ในฐานะผูรับผิดชอบหลัก จึงไดนํา

สาระสําคัญของโครงการมาดําเนินการตอดวยตนเอง เฉพาะในสวนท่ีเชื่อมกับเรื่องชุมชน ซ่ึง

ผลการทํางานของโครงการ ฯ นี้ท่ีเห็นไดชัดเจน คือ สวนท่ีเชื่อมกับระบบการดูแลผูปวยระยะ

ทายท่ีบาน (Home Care : HC) ท่ีมีผูนําชุมชนและกลไกอ่ืน ๆ เชน อสม. ผูดูแล/ญาติ จิต

อาสา หรือผูอาสาดูแลในรูปแบบตาง ๆ ในชุมชนเปนฐานท่ีสําคัญ ซ่ึงผูประเมินไดพบผลเชิง

ประจักษท่ีเกิดข้ึนในเกือบทุกแหงหรือทุกพ้ืนท่ี ๆ ไปเยี่ยม ยกเวนบางพ้ืนท่ี ๆ มีปญหา ท่ีระบบ

การดูแลท่ีบานโดยชุมชนมีสวนรวม อาจจะยังไมเขมแข็ง หรือไมสมํ่าเสมอ เนื่องจากผูนํา

ชุมชนและหนวยงานระดับชุมชน/หมูบาน/ตําบล ยังไมไดใหการสนับสนุนเต็มท่ี ประกอบกับ 

อสม.มีนอย และจํานวนไมนอยก็มีภารกิจในการดูแลพอแมของตนเองเชนกัน และ อสม.

บางสวนในบางพ้ืนท่ี มีฐานะยากจน ตองออกไปทํางานหาเลี้ยงชีพของตนเอง ไมสามารถอยู

ในพ้ืนท่ีไดตลอดเวลา เปนตน     

 

 โครงการยอยท่ี 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวของกับการบริบาล 

แบบประคับประคองในระยะทาย  

พบวา มีท้ังหมด 4 โครงการยอย ประกอบดวย 

4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

รับผิดชอบหลักโดย นพ.จิ โ รจน  สู ร พันธุ  คณะแพทยศาสตร  วชิ รพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบวา โครงการ ฯ ไดรับเงินทุนไมมากหรือประมาณไมเกิน 

500,000 กวาบาท (ขอมูลจากผูรับผิดชอบหลัก แตทานก็จําตัวเลขท่ีแนนอนไมได) ซ่ึงได

นํามาใชสําหรับการจัดสัมมนา/ประชุมแบงปนประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

ความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตรดานการดูแลแบบประคับประคองในคณะแพทยรวมกัน

ประมาณ 2 ครั้ง 15

15  ครั้งแรกมีจํานวนผูเขารวมประมาณ 30 กวาคน  ผูเขารวมท้ังหมดเปน

คณาจารยจากโรงเรียนแพทยตาง ๆ ประมาณกวา 10 แหง  

                                                      
15 ครั้งแรกจัดท่ี วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ และอีกครั้งหน่ึงจัดท่ีคณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน ป พ.ศ. 2558 
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สําหรับครั้งท่ี 2 เนื่องจากไปจัดท่ี มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดย พญ.ศรีเวียง) ทําใหมี

คณะแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวมเพียงแหงเดียว นอกนั้นเปนบุคลากรแพทยและ

พยาบาลจากโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคอีสาน (หรือจากเขตสุขภาพท่ี 7,8,9, และ 10) และ

หลังจากนั้น ผูรับผิดชอบหลักของโครงการ ฯ ไดมีการติดตามผลการไปขับเคลื่อนในหลักสูตร

หรือภาควิชา/คณะ/โรงเรียนแพทยแตละแหง เพ่ือใหมีการบรรจุการเรียนการสอนเรื่อง เวช

ศาสตรระยะทาย (Palliative Medicine) เขาไปในหลักสูตร แตพบวา ยังไมสามารถทําได

เทาใดนัก สวนหนึ่งเพราะผูรับผิดชอบหลักมีเวลาการทํางานในเรื่องนี้ไมมากเทาใดนัก 

เนื่องจากมีภารกิจหลายดาน ประกอบกับผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญไมใชอาจารยท่ีเปน

ผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง เม่ือกลับจากการสัมมนาไปแลว จึงไมสามารถไปผลักดันใน

ภาควิชาของตนได และระยะเวลาการทํางานของโครงการสั้นมากเพียงแคปกวา  

อยางไรก็ตาม พบวา ในระยะหลังมานี้ โรงเรียนแพทยตาง ๆ มีความตื่นตัวในเรื่องนี้

มากข้ึน และหลายแหงไดมีการบรรจุชั่วโมงการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่อง การดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care : PC) อยางนอยประมาณ 2-3 ชั่วโมง แตไมใชเวชศาสตร

ระยะทายตามท่ีตองการตั้งแตแรก เพราะถาพูดเรื่อง PC จะงายกวา มีความแข็งตัวนอยกวา 

ไดรับการยอมรับมากกวา มีความเปนสหวิชาชีพมากกวา การพูดเรื่องเวชศาสตรระยะทาย แต

ถาเปนการฝกแพทยประจําบานจะใชคําวา “เวชศาสตรระยะทาย” (Palliative Medicine) 

(ท้ังนี้ ประเด็นดังกลาวมานี้ เปนขอคิดเห็นสวนตัวของ นพ. จิโรจน สูรพันธุ)  

จึงอาจกลาวไดวา บทเรียนสําคัญของโครงการนี้ ก็คือ การ

ขับเคล่ือนเรื่องการปรับหลักสูตรในโรงเรียนแพทย ไมใช

เรื่องงาย ตองมีเวลาและงบประมาณพอเพียงในการ

ขับเคล่ือน พรอมดวยการส่ือสารเชิงรุก การทุมเท ตอง

ได key persons ท่ีรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

โดยตรง และตองมีการผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และ

ติดตามผลการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง จึงจะ

มองเห็นผลไดอยางชัดเจนระดับหนึ่ง   
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4.2 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย เภสัชกรและ

ผูสนใจงานดานการบริบาลผูปวยระยะทาย  

รับผิดชอบหลักโดย รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล สําหรับโครงการจัดตั้ง

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย เภสัชกร และผูสนใจงานดานการบริบาล

ผูปวยระยะทายนี้ ในทางปฏิบัติจริง พบวา ไมใชการไปสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยข้ึนมาใหม แต

เปนการชักชวนบุคคลหรือคณะ/สถาบันตาง ๆ ท่ีมีการดําเนินการอบรมในเรื่องการดูแล

ประคับประคอง หรือมีการทํางานดานนี้อยูแลวในระดับหนึ่ง ซ่ึงอาจารยศรีเวียง สามารถ

ติดตอทาบทามชักชวนไดจํานวนท้ังหมด 4 แหง หรือ 4 ศูนย กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ท้ัง

ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม ) ภาคอีสาน (มหาวิทยาลัยขอนแกน ) ภาคกลาง 

(มหาวิทยาลัยมหิดล/คณะแพทยศาสตร  รพ. รามาธิบดี) และภาคใต (มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร) สําหรับ มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ภาคอีสาน ก็คือ ศูนยการุณรักษ เพราะทํา

เรื่องการอบรมอยูแลว (ทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2553-จนถึงปจจุบัน)  

ซ่ึงงบประมาณของ สสส. มีสวนทําใหศูนย ฯ สามารถจัดอบรมบุคลากรไดมากข้ึน/

บอยครั้งข้ึน และสามารถเพ่ิมจํานวนผูรับอบรม ครอบคลุมกลุมบุคลากรตาง ๆ ท้ังแพทย 

พยาบาล เภสัชกร ผูสนใจอ่ืน ๆ ไดมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน ท้ังบุคลากรภายใน  รพ. ศรี

นครินทรเอง และบุคลากรจากหนวยงาน สถาบัน องคกร สถานพยาบาลตาง ๆ จากท่ัว

ประเทศ จนถึงป พ.ศ. 2562 มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 5,606 คน นอกจากนี้ ท่ีมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ยังมีคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยอบรมใหกับพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน ซ่ึงเปน

หลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาการพยาบาล รับผิดชอบหลักโดย อ.บําเพ็ญจิต แสงชาติ   

อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันศูนยอ่ืน ๆ อาจจะไมไดดําเนินการในรูปของศูนย ฯ แต

ดําเนินการโดยบุคคลและคณะบุคคลท่ีสังกัดในคณะแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร 

โดยเฉพาะท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตศูนยท่ีมีการจัด

อบรมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง มีหลักสูตรใหเลือกหลายแบบ ตามความสะดวก สอดคลองกับ

บริบทของผูสนใจ เปนท่ีนิยมในเครือขาย ก็คือ ศูนยการุณรักษ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะ

มีความเชี่ยวชาญ มีการอบรมท่ีเนนการลงมือปฏิบัติจริงกับผูปวย (practice-based 

learning) พรอม ๆ กับการเรียนรูในทางทฤษฎี เสียคาใชจายไมมาก หลักสูตรมีความยืดหยุน

สูง จึงทําใหไดรับความนิยมมากกวาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีหลักสูตรนอย มีความแข็งตัวในเรื่อง

ชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัด และไมคอยเนนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมากเทากับท่ี

ศูนยการุณรักษ (นี่เปนขอมูลจากเสียงสะทอนของผูผานการอบรมจากศูนยการุณรักษหลาย

วิชาชีพ หลายสถานพยาบาล ท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมใน 18 จังหวัด)  
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ในขณะท่ีศูนยการอบรมท่ี  รพ. รามาธิบดี หรือเรียกวา ศูนยรามาธิบดีอภิบาล ก็

ยังคงจัดอบรมอยางตอเนื่อง แตจัดไดนอยลง เพราะมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณและเวลา 

ปจจุบันเนนการอบรมใหกับพยาบาล และสวนใหญเปนบุคลากรภายในมากกวา เพราะภายใน

องคกรเอง ยังมีบุคลากรท่ีตองเรียนรูอีกมาก ไมเหมือนตอนท่ีไดรับทุน สสส. ท่ีสามารถจัด

ใหกับบุคลากรภายนอกไดดวย และมีผูรับประโยชนหลายกลุมท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร 

และจิตอาสา ซ่ึงแตละกลุมเปาหมายมีจุดเนนการเรียนรูท่ีตางกัน แพทยเนนการเรียนรูเรื่อง

การประเมินผูปวย การจัดการอาการรบกวน/การบรรเทาอาการ การจัดการความปวด 

พยาบาลเรียนเรื่องการปฏิบัติการทางการพยาบาล เภสัชกรเรียนเรื่องยา และจิตอาสาเรียน

เรื่อง การสื่อสารพูดคุยกับผูปวย การดูแลชวยเหลือผูปวย การปองกันตนเองจากการติดเชื้อ

จากผูปวย เรียนสิ่งท่ีควรทํา/ตองทํา และสิ่งท่ีไมควรทํา/หามทํา (Do and Don’t) เปนตน ซ่ึง

ชวงท่ีไดรับทุนสามารถจัดไดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายท่ีมีความสําคัญตอการดูแลผูปวย

ระยะทาย แตเม่ือหมดทุนสนับสนุน ก็สามารถจัดไดเฉพาะบุคลากรภายในเทานั้น  

 

4.3 โครงการฝกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลดานการบริบาลผูปวยระยะทาย  

รับผิดชอบหลักโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล นันทชัยพันธ สําหรับโครงการนี้ 

คณะวิจัยไมมีโอกาสไดสัมภาษณผูรับผิดชอบหลัก เนื่องจากหัวหนาโครงการประเมินผลไม

สบาย ขณะปฏิบัติงานในภาคสนาม และพอหายจากไมสบายแลว ไดติดตอขอสัมภาษณอีก

ครั้งหนึ่ง แตปรากฏวา ผูใหสัมภาษณไมสะดวก เนื่องจากติดภารกิจงานฌาปนกิจศพคนใน

ครอบครัว ทําใหไมมีขอมูลจากภาคสนาม มีแตขอมูลจากเอกสาร พบวา ท่ีผานมาไดมีการจัด

อบรมพยาบาลหลายครั้ง โดยเฉพาะสําหรับพยาบาลในโรงพยาบาลตาง ๆ ในเขตภาคเหนือ 

ท้ังเชียงใหม เชียงราย ลําปาง นาน แพร แมฮองสอน อุตรดิตถ ฯลฯ เปนจํานวนรวมแลว

หลายรอยคน หลักสูตรสื่อสารเรื่อง แนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง ความรูและทักษะใน

การประเมินผูปวย การจัดการอาการ การจัดการความปวด การจัดการเรื่องยา ฯลฯ  

ทําใหพยาบาลมีความรูความเขาใจและมีทักษะเก่ียวกับการจัดการสิ่งรบกวนตาง ๆ 

มากข้ึน และพบวา ในปจจุบัน ยังมีการจัดอบรมตอเนื่องดวยหลักสูตร 4 เดือน ท่ีผานการ

อนุมัติจากสภาการพยาบาลตั้งแตป พ.ศ. 2557 แตปญหาคือ มีราคาท่ีคอนขางแพง ประมาณ 

40,000 บาท ซ่ึงทําใหพยาบาลจํานวนหนึ่งสะทอนวาไมสามารถจายเองได ถาไมไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด แตในระหวางท่ีไดรับทุนจาก สสส. ทําใหพยาบาลจํานวน

มากเขารวมได เพราะ สสส. เปนผูสนับสนุนคาใชจายให  
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นอกจากนี้ พยาบาลจํานวนหนึ่งยังสะทอนดวยวา หลักสูตรการอบรมของคณะ

พยาบาลศาสตรสวนใหญเนนเรื่องทฤษฎี ไมคอยเนนการปฏิบัติ ทําใหไมคอยเขาใจผูปวย ไม

สามารถทําไดจริง เพราะเรียนการลงมือปฏิบัติตามความจริงของชีวิตผูปวยและญาติแตละราย

ท่ีมีโรค บริบทชีวิตท่ีตางกันนอยเกินไป ทําใหทักษะไมเพียงพอ พยาบาลจํานวนมากจึงยังคง

นิยมเขารับการอบรมกับศูนยการุณรักษมากกวา เพราะไดปฏิบัติจากของจริง ทําใหรูจริง 

ทํางานไดจริง มีความม่ันใจ  

 

4.4 โครงการฝกพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและจิตอาสา  

รับผิดชอบหลักโดย รองศาสตราจารย ดร. จอนผะจง เพ็งจาด สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จากการสนทนาพูดคุยและสัมภาษณผูรับผิดชอบหลักและ

ทีมงาน พบวา ท่ีผานมาสถาบันนี้  และ รพ. จุฬาลงกรณ ได ทําเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคองมากอนแลว (เพียงแตสมัยนั้นยังไมรูจักคําวา “การดูแลแบบประคับประคอง” 

หรือยังไมไดใชคํานี้) เนื่องจากเห็นผูปวยระยะทายท่ีเจ็บปวย มีความทุกข ซ่ึงเปนการทําดวย

จิตสํานึกของความเปนพยาบาลและอาจารยพยาบาล หรือตามบริบทวิชาชีพของพยาบาลท่ี

ตองดูแลผูปวยอยางใกลชิด และตองหาทางชวยเหลือตาง ๆ อยูแลว แตสมัยนั้น ก็ยังทําอะไร

ไมไดมาก เพราะยังไมมีความรู ทําไดเพียงการเปดเทปธรรมะใหผูปวยท่ีใกลเสียชีวิตฟง ตอมา 

อ.จอนผะจง และเพ่ือนอาจารยไดมีโอกาสไปเรียนรูเรื่องการดูแลแบบประคับประคองจาก

ประเทศอังกฤษ (ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ท่ีมีความคาบเก่ียวกัน

ท้ังเรื่อง Chronic care, Palliative care และ Hospice care) เพราะมีความสนใจเปนทุนเดิม

อยูแลว ทําใหทราบวาเรื่องนี้เปนความรูชุดใหญ1616 และไดเขารวมการเรียนรูผานการทํางานใน

โครงการตาง ๆ รวมกับทีมงาน และเครือขาย ทําใหมีความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน 

สามารถนําไปใชในการจัดอบรมได ซ่ึงสถาบัน ฯ เปนแหงแรกท่ีจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ

ทางการพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึง

ปจจุบัน ในชวงแรก ๆ ทาง  รพ. บํารุงราษฎร และ  รพ. สมิติเวช สงบุคลากรมาเขาอบรม

จํานวนมาก และตอมาชวงป พ.ศ. 2550-51 ทางโรงพยาบาลไดเชิญทีมงานไปอบรมให

บุคลากรท้ังโรงพยาบาล และมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องของโรงพยาบาล 

                                                      
16 การคนพบ ความรูชุดใหญ ณ ท่ีน้ี มีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถาบัน ฯ และเครือขาย

วิชาชีพพยาบาล เพราะแมแตสภาการพยาบาลเองท่ีในชวงแรก มองวา การดูแลผูปวยกอนตาย ไมตองใชความรู
มาก เรียนเพียงแค 2 เดือนก็พอ แตตอมาพบวา เปนความรูชุดใหญ มองวา 2 เดือนนอยไป ควรเรียน 4 เดือน 
จึงเปนท่ีมาของการอนุมัติหลักสูตรเฉพาะทางดานการพยาบาลแบบประคับประคอง 4 เดือน  
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โดยยึดผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง จนผานการประเมินตามมาตรฐาน JCI (Joint 

Commission International)  

ขอมูลตรงนี้ ชี้ใหเห็นวา สถานพยาบาลในภาคเอกชนไดเรียนรูเก่ียวกับการดูแลแบบ

ประคับประคองและเกิดการปรับระบบองคกรเร็วกวาสถานพยาบาลในภาครัฐ เพราะมี

แรงผลักดันสําคัญ คือ ความตองการ (demand) ของผูปวยและครอบครัวท่ีสามารถจายได 

และแรงจูงใจดานผลกําไรนั่นเอง    

อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีจํานวนผูเขารวมฝกอบรมจากแหลงตาง ๆ ลดลง เนื่องจากมี

สถาบันหลายแหงจัดอบรมได เพราะผานการอนุมัติจากสภาการพยาบาลหมดแลว ซ่ึงมีการจัด

อบรมรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหิดล  รพ. สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี แตสําหรับหลักสูตรของ  รพ. 

สรรพสิทธิประสงค เปนหลักสูตร 1 เดือน เปนหลักสูตรท่ีรวมมือกับศูนยการุณรักษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรียนทฤษฎ ี1 สัปดาห และเรียนปฏิบัติ 3 สัปดาห  

สําหรับการดําเนินงานดานการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและจิตอาสา

ภายใตโครงการนี้ ดําเนินการท้ังในกรุงเทพ และตางจังหวัด ครอบคลุม เชียงใหม ขอนแกน 

นครศรีธรรมราช  สงขลา สําหรับในกรุงเทพจัดท้ังหมด 3 ครั้ง มีผูเขารวมรุนละ 40 กวาคน 

ตางจังหวัดจัดอบรมจังหวัดละ 1 ครั้ง สําหรับในกรุงเทพ ผูเขาอบรมสวนใหญเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสส.) ท่ีติดตอขอความรวมมือผานทางศูนยบริการสาธารณสุข และกองการ

พยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพฯและสําหรับตางจังหวัด ติดตอผานทาง

โรงพยาบาลและหนวยงานรับผิดชอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  

สําหรับหลักสูตรท่ีใชในการอบรม มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแตละแหง ไม

เหมือนกันท้ังหมด เนนใหผู เข ารับการอบรมเขา ใจความสํา คัญของการดูแลแบบ

ประคับประคองในระยะทายของชีวิต สภาพของผูปวยในระยะทาย การชวยเหลือดูแลในดาน

ตาง ๆ การสื่อสารพูดคุย การทําความสะอาด การพลิกตัว การทําแผลตาง ๆ การปองกัน

ตนเองจากโรคท่ีอาจติดตอ ฯลฯ  

ท่ีผานมา ผูรับผิดชอบหลักไดมีการติดตามผลการทํางานของผูผานการฝกอบรมใน

กรุงเทพ ดวยการไปเยี่ยมพ้ืนท่ีบางสวน แตสวนใหญติดตามจากการสงไปรษณียบัตรไปใหและ

ใหเขียนกลับมาเลาวา หลังจากอบรมแลว ไดไปทําอะไรกันบาง ปญหาอุปสรรคท่ีพบคืออะไร 

แกไขอยางไร ฯลฯ ทําใหพบวา การทํางานเปนจิตอาสาหรือผูดูแลอาสาในบริบทชุมชนเมือง 

ไมใชสิ่งท่ีสามารถทําไดงาย ๆ เพราะสวนหนึ่งไมยอมรับบทบาทของ อสส. หรือจิตอาสา/

ผูดูแลอาสา แตรูปแบบท่ีพบวา ใชการไดดี คือ การท่ีผูดูแลอาสาไปตามบานดวยกันเปน
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กลุม ๆ ไปชวยกันอาบน้ํา เช็ดตัว ทําแผล ปอนขาว ฯลฯ ซ่ึงถาเปนรูปแบบนี้ นาจะใชการ

ไดมากท่ีสุด มากกวาการไปคนเดียว เพราะตางฝายตางไมม่ันใจวาจะเกิดอะไรข้ึน เพราะ

สวนใหญเปนคนแปลกหนากัน แตถาไปพรอมกับพยาบาล ก็จะมีความม่ันใจและทําให

ไดรับการยอมรับมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน แตสําหรับในตางจังหวัดไมไดมีการติดตามผล

ภายหลังการจัดอบรม เพราะอยูไกลและระยะเวลาการทํางานของโครงการมีไมมาก          

 

จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี และจุดออน/ส่ิงท่ีควรแกไข-ปรับปรุงของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะฯ 

(ตั้งแตโครงการยอยท่ี 2-7) มีดังนี้คือ 

1) จุดแข็ง-ส่ิงท่ีดีของโครงการฯ  

 ทําใหเกิดหลักสูตรการอบรมตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงเปนหลักสูตรทีมีความสําคัญในการชวย

ยกระดับความรูความสามารถ ทักษะและการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร สหวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน นักกายภาพบําบัด แพทย

แผนไทย ผูชวยแพทยแผนไทย และจิตอาสา 

 ทําใหเกิดศักยภาพ ความรูความสามารถ ความเขาใจ ทักษะ การปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก

วิชาการในบรรดาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา และชุมชนทองถ่ิน ทํา

ใหลดความเสี่ยง ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

 ทําใหมีความรู/ชุดความรูในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ซ่ึงเดิมอาจเคยมี

การดูแลผูปวยระยะทาย แตเปนแบบลองผิดลองถูก และเปนแบบพ่ึงพิงยาโบราณ ท่ีผูปวย

และญาติตองไปแสวงหาเอง แตไมไดรับประกันวาจะสามารถเขาถึงและจะสามารถระงับ

ความปวดทุกขทรมานไดจริงหรือไม หรือบางแหงใชเพียงแคการใหฟงเทปธรรมะหรือการ

สวดมนต จนมาสูพัฒนาการอีกกาวหนึ่งท่ีมีแพทยท่ีเชี่ยวชาญ มียา มีเครื่องมือตาง ๆ มี

ทีมงาน ท่ีมีความรูในการใชยาชวยระงับปวด มีความรูในการจัดการอาการรบกวนตาง ๆ 

ตามแตละโรคไดดีข้ึน  

 ชุมชนทองถ่ิน รวมถึงชมรมจิตอาสาและวัดตาง ๆ จํานวนมากมีความตระหนักในการมี

สวนรวมในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและมีศักยภาพในการระดมทุน 

เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตาง ๆ เชน เครื่องทําออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ท่ีนอน

ลม เตียงปรับระดับ ผาออมผูใหญ ฯลฯมาสนับสนุนระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน 

 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานพยาบาล/หนวยบริการสุขภาพตาง ๆ จํานวนมากท้ัง 3 

ระดับ (รพ.ศูนย/ท่ัวไป, รพ.ชุมชน และ รพ.สต.) และสถานพยาบาลในภาคเอกชน และใน
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กรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีเปนไปตามระบบและโครงสราง/เปนทางการ (เชน ผานโครงสราง

ของเขตสุขภาพ) และนอกกรอบระบบและโครงสราง/ไมเปนทางการ ผานการเชื่อม

ความสัมพันธจากการรูจักกัน สงทอดขอมูลถึงกัน เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยระยะทายในสถานพยาบาลตาง ๆ ข้ึนเร็วท่ีสุด เพ่ือใหทันกับปญหาและความ

ตองการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 เกิดการขับเคลื่อน/การเปลี่ยนแปลงในสถานพยาบาลตาง ๆ ในภาคอีสานและในชุมชน-

หมูบานตาง ๆ อยางคอนขางเต็มพ้ืนท่ี ยกเวนเพียงบางจังหวัด ท่ีอาจจะยังไมไดเขามารวม

กระบวนการดูแลแบบประคับประคอง ณ ขณะนี้ แตนาจะเขารวมในลําดับตอจากนี้ไป  

 เกิดการปรับระบบและโครงสรางและระบบบริการเพ่ือใหการดูแลแบบประคับประคอง

เปนไปไดอยางท่ัวถึง รองรับผูปวยระยะทายไดอยางครอบคลุมใน  รพ. ศรีนครินทร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะโรงพยาบาลแมขายท่ีมีความสําคัญมาก  

 เกิดการกระจายตัวของรูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง และองคความรูตาง ๆ ไปยัง 

node การขับเคลื่อนในภูมิภาค ท้ังในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต   

 ทําใหเกิดความต่ืนตัวในกลุม-องคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน องคกรแพทยในหลาย ๆ แหง 

.กลุมแพทยสาขาตาง ๆ เชน วิสัญญีแพทย, แพทยอายุรกรรม, ศัลยแพทย, กุมารแพทย 

ฯลฯ  

 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุน ของหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมการแพทย, สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ  
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2) จุดออน/ขอจํากัด/ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในโอกาสตอไป   

 บางอยางไมสามารถดําเนินการไดตอเนื่องหรือมีความเขมขนนอยลง เนื่องจากบุคลากรท่ี

รับผิดชอบลาออกจากหนวยงาน ซ่ึงเปนบทเรียนสําคัญในการทํางานวา ควรมีการ

ดําเนินการเปนทีม และควรผลักดันบางสวนเขาสูระบบและโครงสราง จะไดมีคนสานงาน

ตอ เม่ือผูรับผิดชอบหลักไมอยูแลว 

 การสื่อสารเชิงรุกในเครือขายโรงเรียนแพทย ควรมีความชัดเจนและทําการเจาะตัวบุคคล

ท่ีเปนรมหลักของเครือขายโรงเรียนแพทย หรือแกนหลักของกลุมสถาบันแพทยศาสตร

แหงประเทศไทยใหถูกคน ถูกเวลา  

 การดําเนินงานของศูนยฝกอบรมในระดับภูมิภาคของบางแหงไมมีความตอเนื่องและ

หลักสูตรอบรมก็ไมไดรับความนิยมมากเทาใด สวนหนึ่ง นาจะเปนผลมาจากการไมไดตัว

บุคคลท่ีแทจริง ท่ีมีใจ มีเวลา มีความตองการทําเรื่องนี้ ถึงแมไมมีทุนก็จะทํา และอีกสวน

หนึ่ง นาจะเปนผลมาจากความแข็งตัวของหลักสูตรท่ีตองใชเวลาเรียนนาน ทําใหไม

ยืดหยุน หรือไมสอดคลองกับบริบทการทํางานของวิชาชีพตาง ๆ โดยเฉพาะแพทย 

พยาบาล เภสัชกร ท่ีมีภารกิจมาก  

 บางโครงการไมไดดําเนินการ หรือไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัว

ผูรับผิดชอบกะทันหัน ทําใหผูรับผิดชอบหลักตองนําไปทําเอง ซ่ึงก็มีภารกิจหนักอยูแลว 

ทําใหดําเนินการไดเพียงบางสวน ดังนั้น การ approach คนหรือไดคนจริงท่ีสามารถ

ทํางานในดานนั้น ๆ ไดจริง ถือเปนบทเรียนสําคัญ  

 การบริหารจัดการเงินหรือจัดสรรเงิน/งบประมาณใหพอเพียง รวมท้ังการพิจารณาชวง

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานในเรื่องท่ียาก ก็มีความสําคัญ โครงการของ 

สสส.จํานวนไมนอย มักจะเขียนวัตถุประสงคและสิ่งท่ีตองการบรรลุไวจํานวนมาก แตมี

เวลาการทํางานนอย ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการไดท้ังหมดในเวลาอันจํากัด 
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3. โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย  

รับผิดชอบหลักโดย เครือขายพุทธิกา จากการสัมภาษณ สังเกต และเยี่ยมพ้ืนท่ี พรอม

ท้ังเยี่ยมผูปวยระยะทายในพ้ืนท่ีการทํางานของเครือขายพุทธิกา พบวา โครงการไดพยายาม

นํามิติจิตใจ จิตวิญญาณ หรือ เรื่องจิตตปญญา หรือเรียกอยางเปนทางการวา “สุขภาวะทาง

ปญญา” เขามาในระบบการดูแลผูปวยระยะทาย ซ่ึงก็คือ การทํางานทางความรูและความคิด

ของผูปวย เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวสามารถรับมือกับสภาวะการเจ็บปวยและสภาวะการ

สูญเสียไดมากข้ึน ดีข้ึน ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากท่ีผานมาการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

เนนหนักไปทางดานรางกาย ยังขาดมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมิติจิตใจ จิตวิญญาณ  

สําหรับในบริบทของเครือขายพุทธิกา ซ่ึงเปนองคกรหรือเครือขายทางดานศาสนาพุทธ 

จึงเนนหนักการทํางานกับพระสงฆ วัดตาง ๆ หรือพยายามใหพระสงฆเขามามีบทบาทในทีม

เยี่ยม ติดตาม พูดคุย/สนทนา ใหคําปรึกษา ดูแลผูปวยระยะทายรวมกับบุคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสุขในโรงพยาบาล และจิตอาสา โดยรูปแบบท่ีกําหนดไวเดิมคือ ในหนึ่ง

ทีมใหมีพยาบาล 2 คน พระสงฆ 2 รูป และจิตอาสา 2 คน ท่ีกําหนดไวแบบนี้ จะไดเปน

เพ่ือนกัน หรือมีคนทํางานแทน กรณีมีใครในทีมไมวางหรือเจ็บปวย พ้ืนท่ีการทํางาน

ครอบคลุม จ.เชียงใหม จ.สุรินทร และ จ.นครราชสีมา โดยกําหนดใหมี พ้ืนท่ีตนแบบ 3 

แหง หรือ 3 ระดับ แตอยูกันคนละพ้ืนท่ี/จังหวัด 17

17 และมีพ้ืนท่ีขยายท้ังเชิงลึกและเชิงกวาง 

ดังนี้คือ  

1) โรงพยาบาลตนแบบจํานวน 3 แหง  

ไดแก  รพ. นครพิงค จ.เชียงใหม (ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไป)  รพ. ครบุรี จ.นครราชสีมา 

(โรงพยาบาลชุมชน) และ รพ.สต.ดอนชมพู (โรงพยาบาลระดับตําบล) สําหรับเหตุผลท่ี

โครงการ ฯ เลือกพ้ืนท่ีการทํางาน 3 ระดับใน 3 จังหวัด เพราะตองการรักษาเครือขายการ

ทํางานจากระยะแรกไว (เนื่องจากเครือขายพุทธิกาเคยไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ให

ทํางานกับพระสงฆในชวงระหวางป พ.ศ. 2555-2557 ภายใตชื่อโครงการสงเสริมบทบาท

พระสงฆโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผูปวยเรื้อรังและผูปวยระยะทาย) และตองการเสริม

พลังและศักยภาพการทํางานของเครือขายท่ีสรางไวใหมากข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิมการทํางาน

ในมิติจิตวิญญาณ ประกอบกับสถานพยาบาลท้ัง 3 แหงมีจุดเดน/จุดแข็งตาง ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีจะ

ทําใหการทํางานในระยะตอไปเปนไปได  

                                                      
17 เปนการคัดเลือกจากฐานขอมูลการทํางานกับพระสงฆในระยะแรกท่ีเครือขายพุทธิกาเคยไดรับทุนจาก สสส. ให

ดําเนินการในชวงระหวางป พ.ศ. 2555-2557 โดยดูจากศักยภาพ ความสามารถ ความเขมแข็ง การมีเครือขาย 
การมีฐานการทํางานรวมกับชุมชน และมีการเยี่ยมบานผูปวยอยางสมํ่าเสมอของโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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กลาวคือ  รพ. นครพิงค มีจุดแข็งในเรื่องการเยี่ยมบานและมีการทํางานเชิงเครือขายท่ี

เขมแข็งครอบคลุมเกือบท้ังจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงหมายถึงจะทําใหเกิดการขยายผลการทํางานใน

มิติจิตวิญญาณในเครือขายท่ีมีอยูไดเร็วข้ึน ลงลึกไดมากข้ึน สําหรับ  รพ. ครบุรี มีระบบการ

ทํางานท่ีเชื่อมกันท้ังโรงพยาบาล ประกอบกับผูอํานวยการโรงพยาบาลรับรู ใหการสนับสนุน 

มีภารกิจดาน PC ท่ีชัดเจน และมีการทํางานกับพระสงฆหรือใหพระสงฆเขามารวมในทีมเยี่ยม

บานอยูแลวสัปดาหละหนึ่งวัน ในขณะท่ี รพ.สต.ดอนชมพู อ.โนนสูง นั้นมีความสัมพันธท่ีดีกับ

วัดและชุมชน หรือ อาจกลาวไดวา มีความเหนียวแนนกับชุมชน เพราะมีการเยี่ยมบานผูปวย

อยางสมํ่าเสมอ ทําใหไดรับการยอมรับจากชุมชนเปนอยางดี (ขอมูลจากการสัมภาษณทีมงาน

โครงการ ฯ โดยเฉพาะ คุณศรินธร รัตนเจริญขจร, ผูจัดการโครงการ, 10 มิถุนายน 2562)   

สําหรับการประเมินในครั้งนี้ คณะวิจัย ฯ ไดมีโอกาสไปเยี่ยม สังเกต สัมภาษณ และฟง

การนําเสนอขอมูลเฉพาะของ  รพ. นครพิงค จ.เชียงใหม และ รพ.สต. ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมาเทานั้น เนื่องจาก  รพ. ครบุรี แจงวาไมสะดวกในชวงท่ีทีมวิจัยจะเขาไปในพ้ืนท่ี 

ทําใหไดขอมูลเพียง 2 ระดับ แตก็มีภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอ่ืน ๆ มาแทนได

ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ  รพ. สนม จ.สุรินทร ซ่ึงเปนโรงพยาบาลชุมชนในเครือขายการทํางาน

ของพุทธิกาและอยูในโครงการ ฯ นี้ดวย ดังนั้น จะขอนําเสนอภาพความคืบหนาตาง ๆ รวมถึง

การขยายตัว และ/หรือ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลผูปวย

ระยะทายในมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/จิตตปญญา/สุขภาวะทางปญญา และบริบทตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของของท้ัง  รพ. นครพิงค เชียงใหม และ รพ.สต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ไว

ในลําดับตอไปนี้ดวย   

โรงพยาบาลนครพิงค จ.เชียงใหม พบวา มีประสบการณและความคืบหนาตาง ๆ 

ในการสงเสริมบทบาทพระสงฆในการทํางานดูแลผูปวยระยะทายในมิติจิตวิญญาณหรือสุข

ภาวะทางปญญาท่ีนาสนใจ แตก็พบดวยเชนกันวา ยังมีปญหา-อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยู

พอสมควร โดยเฉพาะการทํางานตามรูปแบบเดิมท่ีเครือขายพุทธิกาไดวางไว ท่ีใหพยาบาล 

ทํางานรวมกับพระสงฆและจิตอาสาอยางละ 2 ทาน และเปนทีมเยี่ยมบานเดียวกัน เพ่ือ

ทํางานเสริมกันใหครบท้ังมิติทางกายและมิติทางใจ/จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา แต

พบวา ในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถทําได ตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับบริบท

และเพ่ือใหไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ซ่ึงไดอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ไวในหัวขอ 

“หลักสูตรอบรมการทํางานเปนทีม 3 ฝาย” ในหัวขอเก่ียวกับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ของ

เครือขายพุทธิกา ท่ีตามมาดานลางนี้ สําหรับบริบทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

เก่ียวกับระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองภายใน  รพ. นครพิงค พรอมท้ังการทํางาน
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สงเสริมบทบาทของเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการเพ่ิมมิติจิตวิญญาณในระบบการดูแล

ของท้ังจังหวัด จะนําเสนอไวในหัวขอ “เครือขายเชียงใหม” ท่ีตามมาในหัวขอถัดไป  

สําหรับ รพ.สต.ดอนชมพู อ.โนนสูง พบวา ท่ีนี่มีการทํางานรวมกับชุมชนอยาง

ใกลชิด มีความชัดเจนและความเขมขนในการทํางานรวมกับพระสงฆหรือวัดดอนชมพู รวมถึง 

อบต.ดอนชมพู อ.โนนสูง ในชวงแรก ๆ ทีมงาน รพ.สต. จิตอาสาและพระสงฆไดเขารวมการ

เรียนรู และฝกทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง (deep listening) กับเครือขายพุทธิกา หลังจาก

อบรมก็ไดลงมือทําเลย ดวยการพัฒนาทีมงานจิตอาสา และทําคูมือ ใหจิตอาสาใชเปนแนวทาง

ในการทํางาน  

ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น รพ.สต. ดอนชมพู มีความสนใจเรื่องการดูแลผูสูงอายุเปนทุนเดิมอยู

แลว ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ไดรับทุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส) มา

ขับเคลื่อนพรอมกับการวิจัย เรื่องการดูแลผูปวยในระยะยาว (Long-term care : LTC)  ซ่ึง

ทีมงานรูสึกดีใจมากท่ี รพ.สต.มีพ้ืนฐานและองคความรูดานนี้อยูเปนทุนเดิมอยูแลว ทําให

สามารถทํางานในเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายไดเร็วข้ึนหรือมีคุณภาพมากข้ึน แตสวนหนึ่ง

เปนเพราะผูบริหารองคกรไมกลัวปญหาอุปสรรค มีวิสัยทัศน มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน มี

นโยบายลดความขัดแยงในองคกรและในชุมชน และสงเสริมการรวมมือกันทํางาน ทําใหมี

ทีมงานท่ีเขมแข็ง เพราะทุกคนชวยกันทํางาน ทําใหทํางานไดทุกอยาง ไมกลัวงาน ไมวางาน

อะไรเขามาก็สามารถทําได (ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รพ.สต. ดอนชมพู และ

ทีมงานพยาบาลและจิตอาสาท่ีมาปรากฏตัวในวันท่ีคณะวิจัยไปเยี่ยม รพ.สต, 3 ตุลาคม 

2562)    

พบดวยวา ท้ัง รพ.สต. และวัดดอนชมพูใหความสําคัญกับการเยี่ยมบานผูปวยหรือ

เยี่ยมครบ 100% และท่ีนี่เรียกทีมเยี่ยมบานวา “ทีมอาสายาใจ” ถึงแมในชวงหลังจะไม

สามารถทํางานเปนทีมหรือไปเยี่ยมบานพรอมกันท้ังหมดก็ตาม เพราะท่ีจริงจิตอาสาท่ีได

ฝกอบรมไวสามารถทําการประเมินผูปวยไดดวยตนเองและรายงานผลเขามา นอกจากนี้ ทาง

วัดและพระสงฆยังใหการสนับสนุนตาง ๆ หลายอยาง เพราะเปนวัดท่ีมีชื่อเสียง (เปนสํานัก

ปฏิบัติธรรมของจังหวัดนครราชสีมา) มีทรัพยากรมาก เพราะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมจํานวน

มาก  
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ดังนั้น ไมวาทาง รพ.สต.ดอนชมพู ตองการทําอะไร ทางวัด อบต. และชุมชนใหการ

สนับสนุนทุกอยาง ท้ังเรื่องวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีจําเปน เตียงปรับระดับ ท่ีนอนลม 

เครื่องทําออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ผาออม ฯลฯ พบวา ไดรับบริจาคสิ่งเหลานี้จากชุมชน

และประชาชนอยางลนหลามจนไมมีท่ีจัดเก็บ ตองนําไปเก็บไวท่ีวัด หรือท่ีจริงแลว ทาง รพ.

สต.ไดรวมกับวัดในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย

ระยะทายตามบริบทของแตละคน แตละบาน มีเงินใหเงิน มีแรงใหแรง มีเวลาใหเวลา และ

ทําใหเปนเรื่องของ “การทําบุญ” ทําใหไดรับการตอบรับท่ีดีมาก  

สําหรับวัดดอนชมพูนี้ ปจจุบันมีพระท้ังหมด 12 รูป ไดรับการใหขอมูลจากทานเจา

อาวาส (พระครูสุนทรธรรมประสาท) วาไดมีการวางตัวพระรุนใหมในการท่ีจะเขามาสืบทอด

การทํางานทางดานนี้ไวแลวดวย จากการสนทนากับพระครูสุนทรธรรมประสาท ทําใหทราบ

วา บทบาทในสวนของพระสงฆ ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยในระยะทายนั้น เปนบทบาทใน

การทําใหผูปวยรูและเขาใจเก่ียวกับสภาวะของตนเอง ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน เม่ือรูและ

เขาใจแลว ก็จะทําใหจิตเกิดความเบา ผองใส สะอาด สวาง ถือเปนการสงเสริมพลังใจ ซ่ึงเปน

พลังพิเศษ การตายดีตองรู ตองมีสติ จึงจะเรียกวา “การตายดี” ในมุมมองของทานพระครู

สุนทรธรรมประสาท  

ท้ังนี้ คณะวิจัยไดรับการบอกกลาวดวยวา ต.ดอนชมพู เปนดินแดนแหงเงินและดินแดน

แหงบุญ เปนเมืองบุญ เพราะคนนิยมทําบุญ คนฐานะดีก็มีมาก ก็ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในขณะท่ีวัดก็เปนวัดสงเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน ทําใหการทํางานหรือการพัฒนาระบบตาง ๆ 

ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ไมตองเริ่มจากเงิน/งบประมาณ หรือ ไมพูดวา ไมมีเงิน ไมเคยมองใน

เรื่องปญหาและอุปสรรค เพราะเชื่อวาทําไดแนนอน แตมักจะเริ่มจากการลงมือทําไปกอน 

แลวเงินจะตามมาเอง  

นอกจากนี้ ยังไดทราบดวยวา รพ.สต.ดอนชมพู และตําบลดอนชมพู ยังเปนตนแบบ

ในหลาย ๆ เรื่อง ท้ังเรื่อง การดูแลผูปวยโรคไมติดตอ (NCD) จํานวน 700 คนอยางดี ทุกคน

ไดรับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันปญหาสุขภาพตาง ๆ มีการนัดจายยาใหผูปวยท่ีศาลา

ประชาคม แสดงใหเห็นวา มีความรวมมือกันเปนอยางดีทุกฝาย ทุกระดับ ท้ังฝายปกครอง 

ฝายสงฆ/ศาสนา ฝายสาธารณสุข และฝายประชาชน นับเปนชุมชนตัวอยางท่ีนาติดตาม

เสนทางตาง ๆ ตอไปในอนาคตดวยวาจะสามารถรักษาและสืบทอดสิ่งดี ๆ ท่ีชุมชนรวมกัน

สรางมานี้ไดตอไปไดอีกยาวนานเพียงใด จะมีกระบวนการสงเสริมอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือสืบทอด

สิ่งดี ๆ เหลานี้ท่ี รพ.สต. องคกรตาง ๆ และประชาชนในชุมชนไดทํารวมกันมาใหยั่งยืนตอไป

อีกนานเทานาน    
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สําหรับวิธีการทํางานของโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา นอกจากไดจัด

อบรมเรื่อง การฟงอยางลึกซ้ึงใหกับทีมงาน ตามท่ี รพ.สต.ดอนชมพู ระบุไว ยังพบดวยวา ไดมี

การจัดทําคูมือชื่อ “คูมือการทํางานดูแลสุขภาวะทางปญญาในผูปวยระยะทาย” เขียนโดย 

พระวิชิต ธัมมชิโต จํานวน 239 หนา (สิงหาคม 2559) แตสิ่งท่ีพบ คือ คูมือเลมนี้มีการจัดพิมพ

ออกมาคอนขางชา (แตในขณะท่ีกําลังทํางานโครงการ ฯ อาจจะใชฉบับราง ท่ียังไมไดทําการ

จัดพิมพอยางเปนทางการในการทํางาน ก็เปนไปได) สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับคูมือเลมนี้ ได

นําเสนอไวในบทการประเมินเชิงวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและ

ยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอรดวย   

นอกจากนี้ โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ยังไดทําการอบรม 3-4 เรื่อง 

ดวยวิธีการเลือกแกนนําจากโรงพยาบาลแตละแหง พรอมกับพระสงฆ และจิตอาสาใหมาเขา

รับการอบรม พรอม ๆ กับการทํางานเชิงการเสริมพลังใหเครือขายมีศักยภาพและ

ความสามารถในการทํางานไดมากข้ึน ดีข้ึน โดยเฉพาะในมิติสุขภาวะทางปญญาหรือจิต

วิญญาณ ท้ังนี้ โครงการ ฯ ไดจัดแบงหลักสูตรอบรมออกเปน 3-4 ประเภท ซ่ึงจะนําเสนอ

พรอมขอมูลรายละเอียดความคืบหนา ผลตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และปญหา-อุปสรรคตาง ๆ ท่ี

คณะวิจัยไดรับทราบมาจากพ้ืนท่ีและการสัมภาษณทีมงานรับผิดชอบโครงการ และผูเก่ียวของ

ตาง ๆ ดังนี้คือ 

หลักสูตรอบรมการทํางานเปนทีม 3 ฝาย ของพยาบาล พระสงฆ และจิตอาสา 

ซ่ึงเนนการทําความเขาใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง และการตายดี และการทํางาน

ประสานเชื่อมโยงกันในบทบาทของแตละทาน ซ่ึงเปนการทํางานเสริมกัน พยาบาลเนนการ

ดูแลทางกาย พระสงฆเนนการดูแลทางจิตใจ และจิตอาสา เนนการชวยเหลือในดานตาง ๆ 

เชน การพลิกตัว การเช็ดตัว การทําแผล ฯลฯ ซ่ึงรูปแบบการทํางานแบบนี้เปนสิ่งท่ีดีมาก แต

ในทางปฏิบัติจริง พบวา หลาย ๆ พ้ืนท่ีไมสามารถรักษารูปแบบนี้ไวได เพราะทีมงานวางไม

ตรงกัน ประกอบกับการเดินทางไปทํางานดวยกันระหวางพยาบาลและพระสงฆ หลายแหง

สะทอนวา ดูแลวอาจไมเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีไปกันเพียงลําพัง 2-3 คน หรือกรณีท่ีไม

มีจิตอาสาไปรวมดวย  

ดังนั้น สวนใหญจึงใชวิธีปรับรูปแบบการทํางานใหม  ตามความถนัด ความเหมาะสม 

หรือเปนไปตามบริบทเฉพาะของแตละแหง ซ่ึงพบวาในหลาย ๆ พ้ืนท่ียังคงใหความสําคัญกับ

บทบาทของพระสงฆหรือผูนําทางจิตวิญญาณของแตละศาสนา เพราะเชื่อวา จะเปนสวนหนึ่ง

ท่ีชวยทําใหผูปวยไดรับการชําระลางสิ่งท่ีคางคาใจ และทําใหจากไปอยางสงบ ไมทุรนทุราย 

ไมหวงหรือวิตกกังวล พบเพียงบางพ้ืนท่ี ๆ ไดรับเสียงสะทอนวา ผาเหลืองอาจจะไมใช
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สัญลักษณเชิงบวกเสมอไป ถาเปนในกรณีเชนนี้ ทีมงานท่ีดูแลผูปวย ก็จะตองถามความ

ประสงคของผูปวยและญาติเปนราย ๆ ไปวาตองการใหพระสงฆเขามามีบทบาทหรือไม ถาไม

ประสงค ก็จะไมเขาไปทําความรบกวนหรือไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูปวย ประกอบกับมี

รายละเอียดตาง ๆ ในการปฏิบัติท่ีแตกตางกันพอสมควร ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 ระดับ/

ประเภท ประเภทแรก คือ ประเภทหรือระดับท่ีนําโดยพระสงฆท่ีมีความรูท้ังทางโลกและ

ทางธรรมท่ีชัดเจน มีการฝกปฏิบัติสมาธิ/สติ/กรรมฐาน และผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

มาในระดับหนึ่ง เชน การสื่อสารกับผูปวย การใหคําปรึกษาแนวพุทธ การดูแลทางจิตวิญญาณ 

ฯลฯ และ ประเภท/ระดับท่ี 2 คือ พระสงฆท่ีไมไดฝกปฏิบัติในดานตาง ๆ มา ก็จะ

ดําเนินการไปตามความถนัด ความเขาใจ ความสนใจของแตละทาน และบางสวนไป

ดําเนินการดวยตัวของทานเอง  เปนเอกเทศ ดวยการนําสิ่งของตาง ๆ ท่ีญาติโยมถวายไปมอบ

ใหผูปวยและญาติ ท่ีมีฐานะยากลําบาก หรือไมมีคนดูแล แตไมไดเปนสวนหนึ่งของทีมสห

วิชาชีพ ซ่ึงบทบาทตรงนี้ ตามหลักศาสนาพุทธเรียกวา “การทําสาธารณสงเคราะห” ซ่ึง

พบวา พระสงฆจํานวนไมนอยท่ีไดมีโอกาสสัมภาษณหรือสวนใหญจัดอยูในกลุมท่ี 2 นี้  

ท้ังนี้ พระสงฆแนวปฏิบัติกรรมฐานหรือพระสงฆแนวนักวิชาการท่ีอยูในกลุมแรกบางรูป 

มองวา การทํางานดูแลผูปวยระยะทายนั้น พระสงฆควรเปนสวนหนึ่งของทีมดูแลหรือทีมสห

วิชาชีพ ไมควรไปทําดวยตนเองอยางเปนเอกเทศและไมควรแสดงตนเหนือกวาคนอ่ืน ๆ หรือ

วิชาชีพอ่ืน ๆ ในทีม ไมควรสั่งสอน จะพูดอะไรตองพิจารณาผูปวยและครอบครัวเปนราย ๆ 

ไป ตองรูภูมิหลังหรือขอมูลพ้ืนฐานของ ผูปวย และควรแสดงบทบาทเฉพาะเม่ือมี

ความตองการเทานั้น ไมใชไป เยี่ยมผูปวยทุกราย เพราะดังท่ี

นําเสนอขางตนไปแลว วา ผาเหลือง อาจไมใช

สัญลักษณเชิงบวก สําหรับผูปวยทุกคน

เ ส ม อ ไ ป  แ ต สําหรับบางพ้ืนท่ี 

เชน ตําบลสนม ไดรับขอมูลจาก

พ ร ะ ส ง ฆ แ ล ะ เครือขาย ท่ี เข า

ร ว ม เ ว ที กา ร ให ขอมูลวา เปนพ้ืนท่ี 

ๆ  ป ร ะ ช า ช น ต อ ง ก า ร เ ห็ น

ผ า เ ห ลื อ ง  เ พ ร า ะ ปร ะช าช น มี พ้ื น ฐ า น

ท า ง ด า น นี้ ห รื อ มี ความสัมพันธท่ีดีกับพระ

และวัดอยูเปนทุนเดิมแลว 
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 หลักสูตรอบรมเรื่องการเยียวยาผูดูแล  

ซ่ึงผูดูแล ณ ท่ีนี้ หมายถึง พยาบาลและจิตอาสา เนื่องจากสองกลุมนี้ จะเปนกลุมท่ี

ทํางานหนัก ควรไดรับโอกาสในการบําบัดดูแลจิตใจและทบทวนตนเอง (Retreat) เพ่ือลด

ความเครียด และทําใหมีพลังในการทํางานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงใชสุนทรียสนทนา (dialogue) เปน

เครื่องมือใหผูดูแล ซ่ึงก็คือ พยาบาลและจิตอาสา ไดพูดถึงประสบการณในการทํางาน การ

ปรับทุกขซ่ึงกันและกัน เปนการแบงปนกันท้ังความรู ความรูสึก และประสบการณการทํางาน

ของแตละคน ซ่ึงพบวา ไดมีการจัดการอบรมหลักสูตรเยียวยาผูดูแลไปท้ังหมด 3 ครั้ง โดยจัด

ท่ีสวนกลาง 1 ครั้ง มีโรงพยาบาลเขารวมจํานวน 15 แหง ท่ีภาคอีสาน จัด 1 ครั้ง ท่ี จ.สุรินทร 

มีโรงพยาบาลตาง ๆ เขารวมจํานวน 10 แหง และครั้งท่ี 3 จัดท่ี จ.เชียงใหม มีโรงพยาบาลเขา

รวมจํานวน 12 แหง รวมท้ังหมดจํานวน 37 แหง  

แตการติดตามประเมินผลในครั้งนี้ไมสามารถเก็บขอมูลกับเครือขายเหลานี้ไดโดยตรง 

เนื่องจากเวลาผานไปนานพอสมควร จึงปรับเปลี่ยนเปนการประเมินผลบุคลากรทางการ

แพทยพยาบาลทุกคนท่ีมาปรากฏตัวในวันท่ีทีมประเมินผลเขาไปเยี่ยมสถานพยาบาลและ

ชุมชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ดวยการจัดเวทีการนําเสนอขอมูลความคืบหนาตาง ๆ ใหทีมประเมิน

ทราบ พรอมซักถาม และสัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากบางทานท่ีมีขอมูลท่ีนาสนใจในการทํา

ความเขาใจเรื่อง การดูแลมิติจิตวิญญาณ/จิตใจ/สุขภาวะทางปญญา ยกตัวอยางเชน คุณเก้ือ

จิตร แขรัมย  รพ. บุรีรัมย คุณกัลยา แซชิด  รพ. สงขลา ฯลฯ เปนตน 

 หลักสูตรอบรมเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายมิติจิตวิญญาณ 

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเขาใจยากสําหรับเครือขาย แตมีความสําคัญ ซ่ึงในการทํางานของ

โครงการ ฯ พบวา ไดใชนิยามของพระไพศาลและไดมีการทําความเขาใจ/ความกระจางกับคํา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน จิต จิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา และสุขภาวะทางปญญา

รวมกับเครือขาย ซ่ึงพบวา เปนเรื่องท่ียากพอสมควร แตโดยสรุปคือ ใหผูเขารับการอบรมท่ี

เปนพยาบาล พระสงฆ และจิตอาสาไดเขาใจเก่ียวกับการวางใจ การปลอยวาง การใหทําใจ 

และสามารถสื่อสารกับผูปวยและญาติไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการใหกําลังใจ การทําใจ/

การปลอยวาง การยอมรับความจริงของชีวิต การลดความวิตกกังวล การขจัดสิ่งท่ีคางคาอยูใน

ใจ การขอขมา การทําบุญ การสวดมนต ฯลฯ ซ่ึงก็สามารถสื่อสารหัวขอนี้กันไดในระดับหนึ่ง 

เพราะเครือขายบางสวนก็ยังไมชัดเจนวามันคืออะไร และจะทําใหเปนจริงไดอยางไร แตจาก

การสัมภาษณทีมงานท่ีรับผิดชอบโครงการของเครือขายพุทธิกา พบวา ในทางปฏิบัติจริง ๆ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ๆ มีพ้ืนฐานทางศาสนาพุทธอยูแลว เชน อ.สนม จ.สุรินทร พระสงฆจะมี

บทบาทในการชวยทําใหผูปวยสิ้นใจอยางสงบ กรณีท่ีเปนชวงสุดทายจริง ๆ หรือในกรณีท่ี



116 

ทํางานเยี่ยมบานมาดวยกันในระยะหนึ่ง ก็จะเห็นวา พอผูปวยเห็นพระสงฆก็จะน้ําตาไหล ซ่ึง

เปนน้ําตาแหงความปลาบปลื้ม ปติยินดี และบางรายพอไดเกาะชายผาเหลือง ของพระสงฆ 

หลังจากนั้นไมนาน ก็สิ้นใจ หรือบางรายสิ้นใจหลังจากนั้นประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห 

แลวแตสภาวะและระยะการเปนโรคของแตละคน แตพบวาบทบาทพระสงฆและการให

ความสําคัญกับมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา มีสวนในการทําใหผูปวยพนความ

ทุกข มีความสงบ ไมทุรนทุรายไดจริง (ขอมูลจากการสัมภาษณทีมงานโครงการขับเคลื่อนมิติ

สุขภาวะทางปญญา และจากการสังเกตในกรณีท่ีคณะวิจัยไดไปเยี่ยมบานผูปวยและพบวามี

พระสงฆกําลังมาเยี่ยมผูปวยระยะสุดทายดวยเชนกัน)    

สําหรับการอบรมหลักสูตรดูแลผูปวยระยะทายมิติจิตวิญญาณ จัดท้ังหมด 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 จัดท่ี จ.บุรีรัมย มีโรงพยาบาลเขารวมจํานวน 19 แหง ครั้งท่ี 2 จัดท่ีเชียงใหม มี 

โรงพยาบาลตาง ๆ เขารวมจํานวน 8 แหง สําหรับผลของการประเมินในสวนนี้ คณะวิจัยใชผล

การประเมินจากแบบสอบถามท่ีใหพยาบาลและจิตอาสากรอกขณะท่ีไปเยี่ยมโรงพยาบาลตาง 

ๆ ท้ังใน จ.เชียงใหม และ จ.บุรีรัมย และจังหวัดอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงไมไดเจาะจงเฉพาะผลท่ีไดจาก

การจดัอบรมของโครงการนี้ แตเปนการดูผลโดยรวมท้ังหมด ไมวาจะเรียนรูจากท่ีไหนก็ตาม1 8

18 

เพ่ือดูดวยวา ความรู ความเขาใจ การปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิต

อาสา และพระสงฆในเรื่องการดูแลมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา ณ ปจจุบันเปน

อยางไร ทําอะไร เขาใจวาคืออะไร แตกตางจากการดูแลผูปวยปกติอยางไร เจอกับปญหา

อุปสรรคอะไร แกอยางไร เปนตน (โปรดดูผลการประเมินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานเลมท่ี 2 

ในหัวขอ ศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบัติของบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา/ผูดูแลอาสา และพระสงฆ ประกอบดวย)    

 

 

 

 

                                                      
18 เน่ืองจากไมสามารถตามหาตัวบุคคลตาง ๆ จากรายช่ือท่ีไดรับมาจากโครงการ ฯ ไดงาย ๆ เพราะเวลาผานไป

นานมากแลว ประกอบกับไดรับรายช่ือไมครบถวน จึงใชวิธีประเมินจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกคนแทน 
โดยเฉพาะแพทย พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา ฯลฯ ท่ีเต็มใจหรือมีเวลากรอกแบบสอบถามในขณะท่ีคณะวิจัยไป
เยี่ยมสถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตาง ๆ จํานวน 17-18 จังหวัด ตามท่ีไดอธิบายไปแลวในหลาย ๆ แหงท่ีมีความ
เกี่ยวของกับประเด็นน้ี  
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 หลักสูตรอบรมท่ีเรียกวาการอบรมวิทยากร/กระบวนกร Training of the 

Trainers (TOT)  

คือ การฝกอบรมผู เข าอบรมท่ี เปนแกนหลักของแตละองคกร/หนวยงาน/

สถานพยาบาล/พ้ืนท่ีใหสามารถเปนวิทยากร/กระบวนกร (facilitator) ได สามารถถายทอด

ความรูและทักษะสําคัญตาง ๆ ใหกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ได เนื่องจากในชวงนั้นมีความตองการ

ตาง ๆ เขามามาก แตวิทยากรมีนอยและทํางานกันไมคอยทันกับความตองการ เพราะจํานวน

วิทยากรท่ีมีอยูในดานตาง  ๆ ณ ขณะนั้นมีนอยมาก หรือมีแค 3 ทาน คือ พระไพศาล วิสาโล 

(เรียกวา วิทยากรดานใจ/จิตวิญญาณ) คุณวรรณา จารุสมบูรณ (วิทยากรดานใจและกาย)และ 

อ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล (วิทยากรดานกาย/การจัดการอาการ/การจัดการความปวด) เลย

มองเห็นความจาํเปนตองอบรมวิทยากรหรือกระบวนกร ใหสามารถไปทํางานในโรงพยาบาล/

พ้ืนท่ี/เครือขายตาง ๆ ได โดยทางโครงการไดใสในเรื่องวิธีคิด วิธีมอง องคความรู กระบวนการ

ทํางาน และเทคนิควิธีตาง ๆ ในการทํางานใหกับผูเขาอบรม สําหรับผลการประเมินในสวนนี้ 

ก็เชนกันท่ีเปนการประเมินความจริงในปจจุบัน และไดผนวกเขากับกลุมบุคลากรท่ีมาปรากฏ

ตัวหรือเขารวมเวทีการใหขอมูลในวันท่ีคณะวิจัยเขาไปสัมภาษณ สังเกตและเยี่ยม

สถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ัง 17-18 จังหวัด  
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2) การขยายผลไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกวา การขยายผลเชิงลึก ไดแก เครือขาย

เชียงใหม และเครือขายสุรินทร มีขอคนพบตาง ๆ เหมือนกับท่ีกลาวไปขางตน และมี

รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้คือ  

 

 เครือขายเชียงใหม  

มี  รพ. นครพิงคเปนแมขาย สําหรับสถานพยาบาลในเครือขายในชวงท่ีทําโครงการ 

ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ตาง ๆ 7 แหง ดังนี้คือ  รพ. สันทราย  รพ. 

สารภี  รพ. แมอาย  รพ. หางดง รพ.สต. ศรีบุญเรือง ต.หนองหอย อ.เมือง รพ.สต. บานทา

ขาม ต.แมเหียะ อ.เมือง และ รพ.สต. ปาขอยเหนือ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง ซ่ึงพบวา  รพ. นคร

พิงคในฐานะโรงพยาบาลแมขาย ใหความสําคัญกับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนศักยภาพ

ของทีมงานในโรงพยาบาลชุมชนตาง ๆ เปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคอง และการสงเสริมบทบาทของพระสงฆในการเปนสวนหนึ่งของการเยี่ยมบาน 

พูดคุย สนทนา ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ ใหวางใจ/ใหปลอยวาง ฯลฯ ซ่ึงพระบางรูปทําหนาท่ี

ดวยตนเองได กรณีพยาบาลไมวาง พระก็ไปเยี่ยมผูปวยดวยตนเอง พระบางรูปมองวา การ

ทํางานเยี่ยมบาน-ดูแลผูปวยเปนงานท่ีพระสงฆควรทํา เพราะถือเปนสวนหนึ่งของการ

ชวยเหลือชาวบานและชุมชน เพราะท่ีจริงตรงกับสิ่งท่ีระบุไวใน “สังคหวัตถุ 4” ในขณะท่ี

พระบางสวนระบุวา ภารกิจการเยี่ยมดูแลผูปวยระยะทาย ทําใหรูสึกวาการบวชหรือสมณเพศ

ของตนมีคุณคามากยิ่งข้ึน  

อยางไรก็ตาม การทํางานเปนทีมตามท่ีเครือขายพุทธิกากําหนดไวนั้นทําไดยาก (ตามท่ี

อธิบายเหตุผลไปแลวขางตน) ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบท แตยังคงพบ

บทบาทของพระสงฆในสถานพยาบาลเกือบทุกพ้ืนท่ี ๆ ไดไปเยี่ยม มีพระบางรูปเคยผานการ

อบรมกับเครือขายพุทธิกาโดยตรง แตสวนใหญไมไดผานการอบรม เพราะเขามารวมใน

ภายหลัง แตหลายรูปก็เคยไดยินชื่อเครือขายพุทธิกา และหลายรูปรูจักชื่อพระสงฆท่ีมีบทบาท 

มีผลงานดานการดูแลผูปวยระยะทายและบางสวนเคยอานงานของพระสงฆเหลานี้ และ/หรือ 

ไดรับความรูและแรงบันดาลใจจากผลงานของพระสงฆท่ีมีภาพลักษณในสาธารณะ อาทิเชน 

งานของพระไพศาล วิสาโล พระครรชิต และพระวิชิต เปนตน  

สําหรับการขับเคล่ือนในระดับองคกรสงฆในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด พบวา ท่ี

ผานมาทานเจาคณะอําเภอแมริมเคยมีบัญชาการใหทุกวัดในอําเภอแมริมสงพระมาเขารวม

โครงการและเขารวมทีมเยี่ยมบาน แตในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถทําได ข้ึนกับความสะดวก
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ของแตละวัดและพระแตละรูป เพราะแตละแหง/แตละทานลวนมีภารกิจประจําท่ีตองทํา 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีวัดตาง ๆ ในอําเภอแมริมเขารวมในกระบวนการดูแลผูปวยในมิติจิต

วิญญาณรวมกับทางโรงพยาบาลตาง ๆ หลายวัดดวยกัน โดยเฉพาะวัดสันเหมือง วัดกาดฮาว 

วัดโสภณาราม และวัดหวยทราย ซ่ึงนอกจากเขารวมกิจกรรมเยี่ยมบานผูปวยแลว พระสงฆยัง

มีบทบาทในการจัดตั้งกองทุนแพมเพิรส เพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีมีฐานะลําบาก และมีบทบาทใน

การดูแลพระสงฆท่ีอาพาธอีกดวย  

สําหรับภาพรวมระบบการดูแลแบบประคับประคองและการใหพระสงฆเขามามี

บทบาทในการเย่ียมบาน ใหคําปรึกษา สนทนาพูดคุยกับผูปวยของ จ.เชียงใหม ผานการ

เช่ือมประสานของ  รพ. นครพิงค (โดยเฉพาะทีมงานเวชกรรมสังคม)  พบวา ปจจุบันมี 

โรงพยาบาลชุมชนในเครือขายเขารวมเรื่อง PC ครบทุกอําเภอจํานวน 27 แหง ทุกแหงมี

ทีมงานการดูแลแบบประคับประคอง หรืออยางนอยมีผูรับผิดชอบซ่ึงเปนพยาบาลดูแลเรื่องนี้ 

1 คน ถึงแมแตละแหงจะมีศักยภาพในการทํางานท่ีไมเทากันก็ตาม ซ่ึงท่ีผานมา ทาง  รพ. 

นครพิงคในฐานะโรงพยาบาลแมขายใชวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพ่ือเสริมศักยภาพดานตาง ๆ 

ใหกับโรงพยาบาลในเครือขายมากกวาการใชตัวชี้วัดในการประเมิน เพราะการใชตัวชี้วัดมีท้ัง

ขอดีและขอเสีย ตองใชอยางระมัดระวัง แตท่ีจริงก็จําเปนตองมีตัวชี้วัด แตก็ตองพิจารณา

ปจจัย-เง่ือนไขของโรงพยาบาลในเครือขายแตละแหงประกอบดวย ไมใชใชตัวชี้วัดประเมิน

แบบเถรตรงตลอดเวลา ซ่ึงจะเปนการลดทอนพลังการทํางานของคนในพ้ืนท่ี สําหรับการสง

ตอขอมูลของผูปวย พบวา จ.เชียงใหม ใชระบบ Thai COC ทําใหสามารถเขาไปดูขอมูลไดวา 

ผูปวยเม่ือกลับไปอยูท่ีบานแลวเปนอยางไร ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีสามารถนํามาใชใน

การปรับปรุงคุณภาพการทํางานได โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการสงตอ, ระบบการเยี่ยม

บาน และวิธีการกรอกขอมูลตาง ๆ   

สําหรับจิตอาสา หรือ อสม. 19

19 พบวา สวนใหญประมาณ 70% ทํางานจริงจัง และท่ี

จริงสวนใหญทําดวยใจจริง ๆ เพราะถาไปทํางานรับจางจะไดวันละ 300 บาท หรือไดมากกวา

การเปน อสม. แนนอน ดังนั้น ถาไมมีใจ ก็คงไปทํางานรับจางท่ีไดคาแรงมากกวา สําหรับคนท่ี

ทํางานไมจริงจังหรือยังทําไดไมเต็มที เพราะจํานวนมากก็ตองดูแลพอแมของตนเองดวย 

สําหรับจิตอาสา/อสม. ท่ีมีฐานะยากจน และอาจเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางานนั้น ไดรับ

ขอมูลวา ถึงแมบางสวนจะยากจนหรือมีฐานะท่ียังคอนขางลําบากอยู แตก็เต็มใจทําภารกิจใน

การเยี่ยมบานหรือการดูแลผูปวยระยะทาย เพราะหลายทานบอกวา ทําแลวรูสึกมีความสุขท่ี

                                                      
19 สําหรับในบริบทของ จ.เชียงใหม ไดรับขอมูลมาวา จิตอาสา หรือ อสม. แทบจะเปนกลุมเดียวกัน หรืออาจกลาว

ไดวา จิตอาสาในการดูแลผูปวยระยะทาย แทท่ีจริงสวนใหญมีสถานภาพเปน อสม. ถึงแมจะไมใชท้ังหมดก็ตาม   
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ไดชวยเหลือคนอ่ืนหรือมองวาเปนการทํางานเพ่ือสวนรวม ซ่ึงชี้ใหเห็นวา อสม. ผูดูแลอาสา

จํานวนมากมีจิตสาธารณะ ถึงแมจะไมไดมีความพรอมทางเศรษฐกิจ แตมีความพรอมทางดาน

จิตใจ ซ่ึงแสดงใหเห็นดวยวา จิตอาสา หรือ อสม.จํานวนมาก ก็มีสุขภาวะทางปญญา คือ มีท้ัง

ความรูและความคิด ซ่ึงความรู ณ ท่ีนี้ มีหลายอยาง รวมความรูและทักษะในการดูแลผูปวย 

ท้ังผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูปวยพิการ และผูปวยระยะทาย เพราะจํานวนมากผานการ

ฝกอบรมมาแลว และจํานวนไมนอยสามารถสื่อสารกับผูปวยไดดีโดยธรรมชาติ และมีความคิด

ท่ีดีในการทํางานเพ่ือสวนรวม   

นอกจากนี้  รพ. นครพิงค ในฐานะโรงพยาบาลแมขายยังมีความคืบหนาตาง ๆ 

เกี่ยวกับระบบการดูแลแบบประคับประคองภายในองคกรของตนอีกดวย ซ่ึงท่ีจริง 

โรงพยาบาล หรือทีมงานเวชกรรมสังคม นําโดย คุณอุบล หาญฤทธิ์ ไดทําเรื่องการดูแลผูปวย

ระยะทายมานานแลว เพียงแตสมัยกอนไมไดเรียกกวาการดูแลแบบประคับประคอง ทํามา

ตั้งแตยังไมมียาแกปวด ใชแตยาพารา ฯ หรือใชยาโบราณ ยาพ้ืนบาน หรือการแพทยทางเลือก

ตาง ๆ ในการชวยผูปวย หรือผูปวยไปแสวงหายาโบราณตาง ๆ ดวยตนเอง แตกอนงาน PC 

ถูกมองวาเปนเพียงสวนหนึ่งของการดูแลตอเนื่อง ไมคอยไดรับความสําคัญอะไรเทาไหร สวน

ใหญมองวา PC คือ “การบังคับกลับบาน” ปจจุบัน มีบุคลากรผานการอบรมดานตาง ๆ มาก

ข้ึน ทําใหมีความรูความสามารถและทักษะในการทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะพยาบาล ซ่ึงเปน

กลุมใหญท่ีสุด แตการท่ีจะใหพยาบาลไปเขารับการอบรมในหลักสูตร 4 เดือนติดตอกันนั้น 

เปนเรื่องท่ียากมาก เพราะพยาบาลมีภารกิจลนมือตามท่ีทราบกันดี  

ดังนั้น ท่ีผานมาจึงใชวิธีการเรียนรูหรือฝกปฏิบัติจากหนางาน ปจจุบันบุคลากรทาง

การแพทยและพยาบาลมีความรูและทักษะในการจัดการอาการตาง ๆ และการจัดการความ

ปวดมากข้ึน มีเครื่องมือตาง ๆ ในการดูแลรักษา เชน การใชคา PPS ในขณะท่ี  รพ.  นครพิงค

ก็มีคณะกรรมการดานการดูแลแบบประคับประคอง มีแพทยท่ีไดรับการยอมรับเขามาทํางาน

เปนประธานคณะกรรมการ ทําใหการขับเคลื่อนในองคกรแพทยสามารถทําไดงายข้ึน ทําให

แพทยเขามารวมมากข้ึน เริ่มจากศัลยแพทย ขยายมาท่ีแพทยอายุรกรรม แตแนนอนวา ยังมี

แพทยอีกจํานวนมากท่ีไมเห็นดวย สําหรับพยาบาล ถึงแมจะผานการอบรมประเภทตาง ๆ ไป

แลวจํานวนมาก แตก็ยังไมครบ เพราะมีพยาบาลในตึกผูปวยตาง ๆ ท้ังหมด 40 กวาตึก  

ท้ังนี้ จากประสบการณการทํางานท่ีผานมา คุณอุบล หาญฤทธิ์และทีมงานเวชกรรม

สังคม มองวา การทํางานเรื่องนี้ ตองเริ่มท่ีใจ และหาคนท่ีสมัครใจทํา ลงมือทําไปกอน แลว

คอยเสริมความรูและทักษะดานวิชาการตาง ๆ เขาไป ก็จะสามารถขยายตัวออกไปได ไมควร

เปนการบังคับใหทํา หรือคาดหวังมากเกินไปวาจะตองทําโนนนี่นั่น หลังจากการอบรมมา 
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เพราะจะทําใหคนไมอยากไปอบรม เนื่องจากหลายคนไมถนัดท่ีจะไปขับเคลื่อนในบริบทของ

ตน ไมวาจะเปนดานการจัดตั้งทีม, การบริหารจัดการตาง ๆ และการท่ีจะทําใหระบบมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน ยังจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง 

สรุป เครือขายเชียงใหม ยังมีความตอเนื่องในการดูแลมิติจิตวิญญาณหรือสุขภาวะ

ทางปญญาในหลาย ๆ พ้ืนท่ี โดยทํางานรวมกับวัดหลายแหง โดยเฉพาะ  รพ. นครพิงค ใน

ฐานะ โรงพยาบาลตนแบบ ไดรับการสนับสนุน/หนุนชวยจากวัดตาง ๆ ประมาณ 4-5 แหง 

ถึงแมจะไมสามารถคงรูปแบบการทํางานเปนทีม 3 ฝาย ตามท่ีกําหนดไวเดิม เนื่องจากปจจัย

และเง่ือนไขตาง ๆ หลายอยางของท้ังฝายโรงพยาบาลและฝายสงฆเอง โดยเฉพาะความไม

เหมาะสมของการไปทํางานดวยกัน ในกรณีท่ีมีพยาบาลและพระสงฆไปดวยกันสองทานและ

ตองเดินทางกลับในชวงมืดคํ่า  

อยางไรก็ตาม ถึงแมรูปแบบท่ีกําหนดไวเดิมจะไมสอดคลองกับบริบท แตสิ่งท่ีสําคัญกวา

นั้น ก็คือ ไดทําใหเกิดแนวคิดหรือการแพรกระจายของแนวคิดในการดูแลผูปวยในมิติจิตใจ/

จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญาไปในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ และชวยทําใหลดความแข็งของ

ระบบการดูแลแบบเดิมท่ีไมมีมิตินี้ หรือไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องนี้ลงไปไดมาก (ขอมูล

จากการสัมภาษณและการสังเกตจากหลาย ๆ แหง)  

ในโอกาสตอไป ถาสามารถจัดทําการศึกษาวิจัยบนฐานของประสบการณในการดูแล

ผูปวยอยางเปนองครวม ครบทุกมิติ และมีกรณีตัวอยางท่ีชัดเจนเก่ียวกับการดูแลมิติจิตใจ/จิต

วิญญาณ/จิตตปญญา/สุขภาวะทางปญญาในผูปวยท่ีมีบริบทเฉพาะท่ีแตกตางกันมารองรับ

ดวย จักเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการทํางานในดานนี้ใหมีหลักฐานเชิงประจักษ

รองรับและยิ่งจะทําใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ไดรับการยอมรับมากข้ึน

ตอไปในอนาคต คลาย ๆ กับกรณีงานศึกษาของ วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท ในเรื่อง “การดูแล

ผูปวยในระยะสดุทายแบบประคับประคอง : กรณีศึกษาหอผูปวยประคับประคองโรงพยาบาล

อัลเบิรก ลุดวิกส ไฟรบวรก สหพันธรัฐเยอรมัน” (วารสารเครือขายและวิทยาลัยพยาบาลและ

การสาธารณสุขภาคใต, ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ, เมษายน, 2560, หนา 345-360) ท่ีสะทอนใหเห็น

บทบาทการทํางานของแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด ท่ีมีผลทางคลินิก และ

การศึกษา/บันทึก/วิเคราะหเก่ียวกับการปรับยาระงับปวดและยาอ่ืน ๆ ตามอาการ และมิติ

ทางสังคมวัฒนธรรม จิตใจ/จิตวิญญาณ ท่ีสะทอนใหเห็นบทบาทและกระบวนการทํางานของ

นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ผูดูแลทางจิตวิญญาณและครอบครัว ในการดูแลและให

คําปรึกษากับผูปวยระยะทายและครอบครัวอยางเปนองครวม ในประเทศเยอรมนีท่ีชัดเจน

มาก   
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 เครือขายสุรินทร  

สําหรับเครือขายสุรินทร มีโรงพยาบาลเขารวมในโครงการ ฯ จํานวน 4 แหง คือ  รพ. 

สุรินทร  รพ. สนม  รพ. ทาตูม และ  รพ. ปราสาท สําหรับการวิจัย ติดตามและประเมินผลใน

ครั้งนี้ เก็บขอมูลและเยี่ยมพ้ืนท่ีไดเพียง 3 แหง คือ  รพ. สุรินทร  รพ. สนม และ  รพ. ปราสาท 

เนื่องจากทาง  รพ. ทาตูม แจงวาไมสะดวกใหเขาเยี่ยมและติดตามผลในชวงท่ีคณะวิจัยสะดวก 

กลาวคือ มีเวลาท่ีสะดวกไมตรงกันนั่นเอง  

สําหรับเครือขายสุรินทร พบวา มีความชัดเจนในการสงเสริมบทบาทของพระสงฆ

หรือการใหพระสงฆ และ/หรือ ทีมงานท่ีสนใจเรื่องมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา 

(ซ่ึงอาจจะไมใชพระสงฆ) แตเปนปราชญชาวบาน บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาเรื่องนี้เขามาเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการสนทนาพูดคุย-ดูแล-เยี่ยมบานผูปวย ซ่ึงพบท้ังท่ี  รพ. สุรินทร  รพ. 

สนม และ รพ. ปราสาท แตอาจจะมีความเขมขน ความสมํ่าเสมอ ความตอเนื่อง และเนื้อหา

รายละเอียดในการทํางานท่ีแตกตางกันไป ดังนี้คือ  

โรงพยาบาลสุรินทร ไดดําเนินการเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายมา ตั้งแตป พ.ศ. 

255020 ซ่ึงแตกอนเปนหนวยงานเล็ก ๆ ท่ีดูแลประคับประคองดานจิตวิญญาณของผูปวย

มะเร็งเปนหลัก ตอมาไดรับการสนับสนุนและเชื่อมประสานกับเครือขายพุทธิกา ศูนยการุณ

รักษ และเครือขาย PC ของภาคอีสาน สงผลทําใหการพัฒนาระบบ PCของ  รพ. สุรินทร มี

ความกาวหนาและยกระดับคุณภาพในดานตาง ๆ มากมาย สําหรับดานจิตวิญญาณ ไดเคย

เขารวมการอบรมกับเครือขายพุทธิกา เม่ือวันท่ี 28-30 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง “พุทธ

วิธีการดูแลจิตวิญญาณผูปวยระยะทาย” (จัดท่ีนครราชสีมา) มีแพทยจาก รพ. โชคชัย เขา

มารวมดูแลและเปนวิทยากรดวย มีพยาบาลเขารวมการอบรมจํานวน 10 คน นอกนั้นเปนจิต

อาสา และท่ีผานมา  รพ. สุรินทรยังไดจัดอบรมจิตอาสาใหมีความรูและทักษะในการชวยดูด

เสมหะ (suction) ดวย  

สําหรับพระสงฆ (พระอาจารยวิชา) ท่ีมาเขารวมใหขอมูลไดสะทอนวา การดูแลดาน

จิตวิญญาณ ท่ีจริง ก็คือ การทํางานทางสติและปญญากับผูปวย ใหผูปวยมีสติ รูเนื้อรูตัว ซ่ึงท่ี

ผานมา พบวา ถาผูปวยมีพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีดีอยูแลว เชน เคยฝกสติ-สมาธิ เคยปฏิบัติธรรม 

เคยบวชเรียน ทําบุญทําทานอยูเปนประจํา ก็สามารถส่ือสารกันไดงายมาก แตปญหา

อุปสรรคท่ีพบคือ ผูปวยไมมีพ้ืนฐาน ก็จะตองสังเกตอาการ-หนาตา-สายตา-คําพูด และดูวา

                                                      
20 ไดรับแจงจาก นพ.เฉลียว สัตตมัยวา การพัฒนาระบบ PC ผานการสนับสนุนมาแลว 3 ยุค ซ่ึงหมายถึง ผาน

ผูอํานวยการ หรือผูบริหารมาแลว 3 ทาน ต้ังแตสมัย นพ.ธงชัย ตรีวิบูลยวณิชย ต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึง
ปจจุบัน หรือเปนเวลาประมาณ 13 ป  
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จะสื่อสารกันอยางไรเปนกรณี ๆ ไป ซ่ึงทานอาจารยวิชา เลาวาเคยเยี่ยม-สนทนาพูดคุย-ดูแล

ผูปวยระยะทายมาท้ังหมดประมาณ 30 กวารายในชวงหลายปท่ีผานมา การเขามารวมทํางาน

เรื่องนี้หรือมีบทบาทตรงนี้ ทานอาจารยวิชา มองวา เปนการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ีประสบ

ชะตากรรมเดียวกัน   

นอกจากนี้ ในชวงท่ีผานมา  รพ. สุรินทร ยังเคยไดรับเงินทุนจาก สปสช. ในการอบรม

พยาบาลชุมชนเกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะทาย ซ่ึงเปนหลักสูตรตอเนื่อง และโรงพยาบาล 

เองก็มีความสนใจในการทําวิจัยดานจิตวิญญาณรวมกับพระสงฆ (อยางไรก็ดี คณะวิจัย ฯ ยัง

ไมไดรับรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ หรือลืมถามเพ่ิมเก่ียวกับเรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ ตองขออภัย

ดวยอยางยิ่ง)  

นอกจากนี้  รพ. สุรินทรยังไดรวมกับศูนยการุณรักษในการจัดอบรม “การดูแลผูปวย

ระยะทายและการใชยาสําหรับเภสัชกร” (Palliative Care for Pharmacists) เม่ือวันท่ี 

15-16 กุมภาพันธ 2558 มีเภสัชกรเขารวมจํานวน 150 คน จากโรงพยาบาลตาง ๆ ในภาค

อีสาน พอมาถึงชวงวันท่ี 30 มีนาคม -1 เมษายน 2558 ไดจัดอบรมบุคลากรพยาบาลจาก 

โรงพยาบาลชุมชนตาง ๆ ในเขตสุขภาพท่ี 9 ท้ังหมด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และ

สุรินทร) จํานวน 246 คน เปนหลักสูตรพ้ืนฐาน 3 วัน สําหรับพยาบาล (Basic Palliative 

Care for Nurses : BPCN) นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพยาบาลประจําวอรด ท่ีเรียกวา 

PCWN เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานในวอรด โดยเฉพาะการประสานกับแพทยในการ

คัดกรองผูปวยระยะทายใหไดมากข้ึนหรือเขาถึงผูปวยในชวงทายไดเร็วข้ึน    

สําหรับ นพ.เฉลียว สัตตมัย ซ่ึงเปนแพทยหลักในการดูแลระบบประคับประคองของ  

รพ. สุรินทร เคยไปอบรมท่ีศูนยการุณรักษเปนเวลา 2 เดือน และปจจุบันยังมีแพทยกําลังไป

เรียนอีกหลายทาน อาทิ แพทยอายุร กรรมมะเร็ง จิตแพทย เปนตน ทําใหทีมงานท้ังแพทย 

พยาบาล พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักกายภาพบําบัด จิตอาสา ฯลฯ มีความพรอมในการ

ทํางาน และพรอมขยายการทํางานใหมากข้ึน ดังนั้น จึงมองเห็นไดชัดเจนวา เม่ือบุคลากรมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้แลว ก็จะทําใหระบบ ฯ มีความกาวหนามากข้ึน จนปจจุบัน 

มีโครงสรางการทํางานท่ีชัดเจน มีศูนย PC ท่ีมีพยาบาลและเจาหนาท่ีนั่งทํางาน รับประสาน

กับแพทยและพยาบาลตามวอรดตาง ๆ และพรอมเขาไปดูแลผูปวยทันที เม่ือไดรับการ 

consult จากแพทยเจาของไข  

นอกจากนี้ ยังมีทีมจิตอาสาท่ีเขมแข็ง ดําเนินการในนามของชมรมจิตอาสาสรางสุข 

จังหวัดสุรินทร (มีอดีต ผูอํานวยการโรงพยาบาล คือ นพ.สมคิด สุริยเลิศ เปนท่ีปรึกษา) 

ปจจุบันชมรมนี้มีสมาชิกท้ังหมด 100 กวาคน สําหรับทีมงานจิตอาสาของท่ีนี่ พบวา มีบทบาท
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หลายดาน ท้ังการระดมเงินบริจาคดวยวิธีการตาง ๆ,  ระดมทรัพยากรและอุปกรณตาง ๆ, 

บริจาคเงินของตัวเอง, ลงแรงในการทํางานหลายเรื่อง เชน การเย็บกระเปาผาสําหรับใสยาให

ทางโรงพยาบาล รองเพลง/จัดใหมีคาราโอเกะเพ่ือหาทุนจากกลุมขาราชการเกษียณ (ใชวิธีให

หยอดเงินในตูบริจาค)21 ตัดผมใหผูปวย เยี่ยมผูปวย และยังเชาบานพัก (คาเชาประมาณเดือน

ละ 10,000 กวาบาท) ใหกับผูปวยมะเร็งท่ีมาฉายแสง รับคีโม จากพ้ืนท่ีอําเภอตาง ๆ ไดพัก

อาศัยพรอมกับญาติท่ีตามมาดูแล โดยไมตองเสียคาใชจายอีกดวย 22

22 สําหรับการเยี่ยมผูปวย 

ทีมจิตอาสาไดเขารวมกับทีมแพทย/พยาบาล ทุกวันพฤหัส ชวงเชา ซ่ึงไดรวมดําเนินการกันมา

ประมาณ 10 กวาป  

นอกจากระบบจิตอาสาท่ีมีความโดดเดนเปนอยางมากแลว ท่ีนี่ยังมีเครือขายการ

ทํางานในระดับจังหวัดท้ังหมด 100 กวาคน (เรียกวา PC Surin Network) โดยมี  รพ. 

สุรินทร เปนแมขาย สําหรับเครื่องมือ/ชองทางหลักท่ีใชในการสื่อสาร คือ ไลนกลุม ซ่ึงมีอยู

หลายกลุม หลายระดับ ทําใหการสงตอผูปวยและการสื่อสารเรื่องอาการตาง ๆ ของผูปวย 

และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถทําไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีทีม PC ในระดับเขตท่ี

เรียกวา “เครือขาย PC นครชัยบุรินทร” ซ่ึงก็ใชชองทางการสื่อสารผานทางไลนกลุม

เชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม พบวา ยังมีชองวางท่ีตองเขาใหถึง และ/หรือ มีการพัฒนาระบบตาง ๆ 

อีกมาก โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในองคกรแพทย และการสื่อสารใหท่ัวถึงท้ังองคกร เพราะ

อันท่ีจริงนั้น  รพ. สุรินทรมีจํานวนผูปวยระยะทายประมาณปละ 1,300-1,800 ราย ในขณะท่ี 

โรงพยาบาลมีโครงสรางการทํางานท่ีชัดเจน มีบุคลากรพรอมท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นัก

กายภาพบําบัด จิตอาสา พระสงฆ มีเครือขายการทํางานรวมกันท้ังในระดับจังหวัดและระดับ

เขต มีศูนยการดูแลท่ีมีพยาบาล-เจาหนาท่ีนั่งทํางาน (Palliative Care Center : PCC) มี

แนวทางการทํางานในคลินิกท่ีชัดเจน (CPG) มีความรู มีทีมงานท่ีมี Job Description (JD) ท่ี

ชัดเจน มีตัวชี้วัด มีงานวิจัยรองรับบางสวน มีแนวทางการเบิกจายยาท่ีชัดเจน และยังมี

เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการชวยเหลือใหผูปวยรูสึกสบายจํานวนมาก ไมวาจะเปน

เครื่องชวยหายใจ/เครื่องทําออกซิเจน เครื่อง Bipap (มีท้ังหมด 30 กวาเครื่อง) เครื่องดูด

เสมหะ Syringe Driver ท่ีนอนลม เตียงปรับระดับ ผาออม ฯลฯ (ซ่ึงมีมูลคาไมต่ํากวา 4-5 

                                                      
21 สําหรับตูรับบริจาค ถือเปนแหลงเงินทุนสําคัญท่ีนํามาใชในการดําเนินงานตาง ๆ ซ่ึงไดเงินบริจาคจากชองทางน้ี

ประมาณ 10,000-20,000 บาทตอเดือน  
22 คณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมอาคารเชาแหงน้ีดวย เปนอาคารสองช้ัน สองคูหา มีพ้ืนท่ีกวางขวาง มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก และไดพบกับผูปวยมะเร็งและญาติจํานวนหลายราย ผูปวยมะเร็งบางทานสะทอนวา รูสึกโชคดี
มากท่ีทาง รพ.สุรินทรและจิตอาสาเขามาดูแลตรงน้ี ทําใหตนเองและครอบครัวลําบากนอยลง 
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ลานบาท) รวมท้ังรถบริการรับสงผูปวยฟรี แตปรากฏวา ยังมีการ consult จากแพทยเพียง

รอยละ 30 เทานั้น ซ่ึงจะตองพัฒนาตอไปอีก (ขอมูลนี้ไดรับจากเวทีการใหขอมูลเม่ือวันท่ี 

1 สิงหาคม 2562)   

ท้ังนี้ พบวา ปญหา-อุปสรรคอ่ืน ๆ ก็ยังคงมีอยู 3-4 ประการดวยกัน กลาวคือ ยังมี

ปญหาการสงตอและสงกลับผูปวยในแตละระดับ ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะเปนผลมาจากการมี

หลายชองทางในการสงตอและสงกลับผูปวย ซ่ึงจากการเยี่ยมพ้ืนท่ี รพ.สต. บางแหงใน

เครือขายสุรินทร ไดรับการใหขอมูลวา มีการใชชองทางการสงตอและสงกลับตาง ๆ ดังนี้คือ 

ฐานขอมูล Thai COC, เอกสารสงตอ, ญาตินํามาสงท่ี รพ.สต., การประสานทางโทรศัพท และ

การใชไลนกลุม ทําใหขอมูลกระจัดกระจาย ก็เปนไปได  

นอกจากนี้ ยังมีปญหาการบริหารจัดการดานยา opioids และยาบางตัวยังไมมี รวมถึง

ปญหาการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home care) พบวา หลาย ๆ พ้ืนท่ีในเครือขายยังมีศักยภาพใน

การดูแลไมมากหรือไมสมํ่าเสมอ เพราะหาจิตอาสาหรือผูดูแลอาสาไดยาก และปญหาระบบ

ขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลและการติดตามประเมินผลยังทําไดไมดี ไมครอบคลุม หรือ

ไมไดมีการติดตามประเมินผล เปนตน  

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน  รพ. สุรินทร ไดพัฒนาหรือยกระดับเปนศูนยการเรียนรูและ

ฝกอบรมดาน PC ของบุคลากรท้ังแพทย พยาบาล23

23 มีแพทยท่ีมาเรียน elective (อันท่ีจริง  

รพ. สุรินทรเปนศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของสํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีดวย และหัวหนาพยาบาลไดรวมสอนเรื่อง PC ใหกับแพทยชั้นปสุดทายดวย) 

                                                      
23 ในชวงท่ีคณะวิจัยไปเก็บขอมูลและจัดเวทีพูดคุยพรอมรับฟงขอมูลการทํางานของ รพ.สุรินทร เม่ือวันท่ี 1 

สิงหาคม 2562 พบวา มีพยาบาลดานเวชปฏิบัติครอบครัวจาก รพ.ตาง ๆ ในเขตสุขภาพท่ี 9 ประมาณ 20 กวา
คน มาศึกษาดูงานและฝกงาน โดยเฉพาะดาน PC ซ่ึงพยาบาลเวชปฏิบัติเหลาน้ีไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ
ขอมูลของ รพ.สุรินทร นําเสนอโดย นพ.เฉลียว สัตตมัยและทีมงานสหวิชาชีพรอมกับจิตอาสาและคณะวิจัยดวย 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กระบวนการตาง ๆ ในการถายทอดความรู ความคิด แนวคิด ทักษะเกี่ยวกับ PC กําลังดําเนิน
ไปตลอดเวลา ไมหยุดน่ิง ซ่ึงท่ีจริง คณะวิจัยพบปรากฏการณน้ีในหลายพ้ืนท่ี ๆ อาทิเชนท่ี รพ.ศูนยขอนแกน มี
แพทยจาก รพ.พระปกเกลา จนัทบุรี มาฝกงานจํานวน 2 ราย, ท่ีศูนยการุณรักษ พบเภสัชกรจาก จ.สกลนครมา
ฝกงาน, ท่ี รพ.ศูนยอุดรธานี พบเภสัชกรจาก รพ.จะนะ จ.สงขลามาฝกงาน และอีกหลาย ๆ แหง ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีสําคัญมากท่ีควรไดรับการบันทึกไว ณ ท่ีน้ีดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
ประคับประคองไมใชส่ิงท่ีจะสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ตองอาศัยเวลา ทรัพยากร แหลงเรียนรูและ
การสงเสริมกระบวนการตาง ๆ ใหเขมขน พรอมท้ังการสรางความรวมมือกับทุกฝาย ทุกระดับ ทุก
สถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพ แบบขามภาค ขามเขตแดนวิชาชีพ โดยเฉพาะการสรางคนรุนใหมใหเขามาในระบบ
การทํางานแบบสหวิชาชีพ ซ่ึงจะตองเพ่ิมพลังการขับเคล่ือนใหครอบคลุมทุกดาน ขยายความรวมมือใหมากขึ้น 
สรางพ่ีเล้ียงหรือโคชใหสามารถดึงศักยภาพของทุกวิชาชีพออกมาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ PC 
ฯลฯ  
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และยังเปนแหลงศึกษาดูงานดาน PC ของเขตนครชัยบุรินทร (เขต 9) อาจกลาวไดวา  รพ. 

สุรินทรและศูนย PC ของ  รพ. สุรินทรสามารถเปน node การขับเคลื่อนเรื่อง PC ในภาค

อีสานใตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคอนขางดีทีเดียว และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

มี node ท่ีเขมแข็งและมีความพรอมแบบนี้ในทุกภาค หรือทุกเขตสุขภาพ จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางครอบคลุมอยางแนนอน       

โรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร ซ่ึงเปนโรงพยาบาลชุมชน ในเครือขาย

สุรินทร พบวา ดําเนินการมานานพอสมควรหรือท่ีจริงทํามากอนเครือขายพุทธิกาเขามา

สงเสริม เพราะทาง รพ. สนม และพ้ืนท่ีชุมชนตําบลสนมและตําบลอ่ืน ๆ ในอําเภอสนม มี

ความโดดเดนในเรื่องของบทบาทพระสงฆในดานตาง ๆ อยูแลว24

24  

จากการรับฟงขอมูลจากการนําเสนอและการสัมภาษณพยาบาล พระสงฆ จิตอาสา 

และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ พบวา ท่ีผานมา ทางโรงพยาบาลพยายามขับเคลื่อนในเรื่องการให

พระสงฆเขามามีบทบาทในการสนทนาพูดคุย-เยี่ยมบาน-ดูแลผูปวยหรือเพ่ิมมิติจิตวิญญาณ

เขามาในกระบวนการดูแล ดวยการใหพระสงฆเขารวมในการอบรมตาง ๆ ท่ีจัดโดยเครือขาย

พุทธิกา ท้ังหมด 3 ครั้ง ซ่ึงไดมีการนิมนตพระสงฆมาเขารวมท้ังอําเภอ มีท้ังเจาคณะตําบลและ

เจาอาวาสวัดตาง ๆ ในอําเภอสนม พออบรมเสร็จ ก็ไดมีการไปทํางาน หรือเขารวมเปนทีม

ทํางานกับทางโรงพยาบาล แตก็ไมสามารถทําไดท้ังหมด เพราะพระสงฆมีภารกิจตาง ๆ หลาย

อยาง ในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลเองก็มีภารกิจอ่ืน ๆ ดวย ทําใหหลายครั้งเวลาการ

ทํางานไมตรงกัน ในขณะเดียวกัน ก็ไมไดเยี่ยมผูปวยท้ังหมดทุกราย เพราะผูปวยมีจํานวนมาก 

(เฉพาะป พ.ศ. 2562 มีผูปวยระยะทายจํานวน 130 ราย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 ตําบล) สิ่งท่ีไดจาก

การอบรม คือ ทําใหเขาใจวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรควรพูด ไมควรพูด ทําใหเขาใจ

เก่ียวกับสภาวะการปวยระยะทายและเขาใจผูปวยแตละคนมากข้ึน  

สําหรับการทํางานในเรื่องนี้ พบวา บทบาท/วิธีการ/พิธีกรรมสวนใหญ คือ การให

กําลังใจ ใหรูจักระงับจิตใจ ใหฟงเทศน รับพร ใหเห็นผาเหลือง สวดโพชฌงค (หรือโพชฌังค

ปริตร พิชิตโรค) เปนตน สําหรับพระบางรูป ไดกลาววา มิติจิตวิญญาณ ก็คือ เรื่องของจิต

สุดทายท่ีเปนกุศลหรืออกุศล ถาจิตเปนกุศล ก็ทําใหมีสุขคติหรือไปสงบ ถามีจิตท่ีเปนอกุศล ก็

จะทําใหเกิดทุกขคติและทําใหไมสงบ ดังนั้น บทบาทของพระสงฆ คือ การชวยทําใหผูปวยท่ี

                                                      
24 ท้ังน้ี อาจจะมีความเกี่ยวของกับการสงเสริมบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนและสังคม ท่ีดําเนินการ

ภายใตการนําของหลวงพอนาน วัดสามัคคี (ท่ีมรณภาพไปเม่ือไมนานน้ี) แตท่ีผานมาทานมีบทบาทในการ
สงเสริมพัฒนาใหพระสงฆสนใจประเด็นปญหาของชาวบานและชุมชน นอกจากน้ี ยังมีกลุม/องคกรอื่น ๆ หลาย
องคกร เขาไปสงเสริมบทบาทของพระสงฆในชวงท่ีผานมาหลายสิบป อาทิเชน มูลนิธิเสถียรโกเศศนาคะประทีป 
ท่ีมีโครงการพระสงฆกับการพัฒนา หรือเครือขายศาสนาพุทธเพ่ือการพัฒนา เปนตน  
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ใกลวาระสุดทายไดมีโอกาสทําจิตใหเกิดกุศลหรือ มีสุขคตินั่นเอง สําหรับปญหาท่ีพบ คือ ลูก

ของผูปวยบางรายไมเห็นดวยกับการใหพระสงฆเขามาในกระบวนการนี้ บางรายถามวา ทําไม

พระสงฆตองมายุงกับเรื่องนี้ดวย เปนตน  

สําหรับบริบทของพระสงฆและวัดตาง ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีระบบการดูแล ฯ ควรรับรูและ

เขาใจดวย คือ พระสงฆมีจํานวนนอย และลดลงเรื่อย ๆ แตมีภารกิจเพ่ิมหลายดาน เพราะมี

งานสั่งมาจากขางบนหลายอยาง เจาอาวาสบางแหงก็ไมเห็นดวยกับเรื่องนี้ ประกอบกับมีการ

โยกยายของพระไปยังวัดอ่ืน ๆ ทําใหจํานวนพระไมนิ่ง การดูแลผูปวยเปนเรื่องท่ีไมถูกจริต

สําหรับพระบางสวน ไมใชวาทุกรูปจะสนใจเรื่องนี้หรือทําเรื่องนี้ได  นอกจากนี้ บางวัดหรือ

บางสํานักสงฆยังมีปญหาเรื่องท่ีดินท่ีตั้งของวัด/สํานักสงฆ มีหลายประเภท/หลายสถานภาพ 

บางแหงก็ยังไมมีสถานภาพทางกฎหมาย ก็ตองแกไขปญหาของตนเองกอน เปนตน   

อยางไรก็ตาม พบวา พระสงฆบางสวนยังตองการมีบทบาทดานนี้ตอไป และอยากให

จัดอบรมพระสงฆท่ีมีความสนใจเพ่ิมข้ึน และอยากใหเด็กและเยาวชนเขามารวมในการทํางาน

ตรงนี้รวมกับพระสงฆดวย เพราะมองวาเปนเรื่องของการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนเพ่ือน

รวมทุกขรวมสุขกัน และเปนเรื่องท่ีชาวบานและชุมชนจํานวนมากยังศรัทธาและยังตองการอยู 

ท้ังนี้ การท่ีพระสงฆหลายรูปสะทอนเรื่องนี้ เพราะบางรูปอยากไปเยี่ยม แตก็ไมไดไปมา

ประมาณ 1 ปแลว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหรือหัวหนางานการดูแลแบบ

ประคับประคองจากคนเดิม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยาง และมีความไมตอเนื่องใน

หลาย ๆ เรื่อง สวนหนึ่งเพราะในชวงท่ีผานมาโรงพยาบาลสนมมีปญหาเรื่องผูอํานวยการ 

ตามท่ีปรากฏเปนขาวในสื่อตาง ๆ ทําใหสงผลตอการทํางานของโรงพยาบาลและทีมงานท่ี

ทํางานในชุมชนมากพอสมควร รวมท้ังมีปญหาความขัดแยงในทีมงานดวย ทําใหการดูแลแบบ

ประคับประคองท่ีตองการเพ่ิมมิติจิตวิญญาณหรือบทบาทของพระสงฆเขามาในกระบวนการ

ดูแลสะดุดและไมสามารถขยายผลออกไปตามท่ีวางแผนไวได  
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โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร พบวา มีประเด็นสําคัญท่ีพบ

เก่ียวกับการทํางานดานจิตวิญญาณของ  รพ. ปราสาท ในขณะท่ียังไมมีความรูเรื่องการจัดการ

อาการ (symptom management) ทําใหผูปวยไมพอใจ เพราะกําลังเจ็บปวดทุกขทรมาน

มาก ซ่ึงแตกอนไมมียามอรฟน ไมสามารถชวยผูปวยบรรเทาทุกขได เลยใชพุทธวิธี แตใชไม

คอยเปน เชน บอกใหผูปวยพูดคําวา....พุทโธ..พุทโธ แตผูปวยเปนมะเร็งลําไสระยะสุดทาย 

เจ็บปวดทรมานมาก และกําลังใกลจะเสียชีวิต ผูปวยตะโกนดาวาจะใหพุทโธยังไง ใกลจะตาย

อยูแลว ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวา ในชวงท่ีทีมงานยังไมมีความรูและทักษะ ไมมีเครื่องมือ/

อุปกรณ ไมมียา บุคลากรสุขภาพไดมีการลองผิดลองถูกและไดเกิดการเรียนรู หรือถือเปน

บทเรียนสําคัญในการทํางานดานนี้วาผูปวยไมสามารถเขาสูจิตสุดทายท่ีสงบหรือมีสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณกอนจากไปได ถายังเจ็บปวดทุกขทรมานทางกายอยางแสนสาหัส   

แตปจจุบันระบบ PC ของ  รพ. ปราสาท มีพัฒนาการหรือความกาวหนามากข้ึน 

ปจจุบันมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนหัวหนาทีม มีศูนย PC เรียกวา “คลินิกอารีรักษ” อยู

ดานหลังโรงพยาบาล (เริ่มมีศูนย PC ตั้งแตป พ.ศ. 2558) มี จนท.และพยาบาลและหมอนั่ง

ทํางาน ปจจุบันมีแพทยท่ีดูแลหรือรับ consult เรื่อง PC จํานวน 5 คน (เปนแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว 4 คน และมีแพทยประจําบานมาฝกงานอีก 1 คน) แตงาน PC ยังกระจายอยูใน

กลุมงานตาง ๆ เชน ศูนยมะเร็ง, กลุมงานพยาบาลชุมชน, กลุมงานเวชกรรมสังคม และในสวน

ของแพทยเวชศาสตรครอบครัว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา จะตองอาศัยเวลาในการบูรณาการการ

ทํางานรวมกันหรือการเชื่อมประสานกันใหมากข้ึน สําหรับบุคลากรของ  รพ. ปราสาท มี

ท้ังหมด 700 คน มีพยาบาล 160 คน แตปจจุบันมีแพทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรอ่ืน 

ๆ ท่ีทราบเรื่อง PC ท้ังหมดประมาณ 50 ทาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ยังจะตองมีการพัฒนาหรือ

สรางการรับรูในองคกรในอีกหลาย ๆ ภาคสวน รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหารองคกร/

สถานพยาบาลแหงนี้ดวย  

สําหรับอุปกรณ/เครื่องมือตาง ๆ ท่ีจําเปน พบวา ปจจุบันโรงพยาบาลมีอุปกรณ/

เครื่องมือเปนของตัวเอง (ซ่ึงแตกอนตองขอยืมจาก  รพ. สุรินทร) เชน เครื่องใหยา หรือ 

syringe driver มี 8 ตัว เครื่องผลิตออกซิเจน จํานวน 20 เครื่อง มีเตียงปรับระดับ ท่ีนอนลม 

ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญซ้ือโดยใชเงินบริจาคจากประชาชน ซ่ึงมีบางรายบริจาคมากถึงจํานวน 1 ลาน

บาท ทําใหซ้ืออุปกรณตาง ๆ ไดครบ รวมถึงญาติผูปวยท่ีเสียชีวิตท่ีพอมีฐานะก็บริจาคให และ

ยังไดรับการสนับสนุนจากวัด/พระสงฆอีกดวย สําหรับ รพ.สต.บางแหง เชน รพ.สต.สมุทร 

และรพ.สต.ทุงมน ก็ไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆในตําบล ท้ังในเรื่องอุปกรณและการรวม

เยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอ  
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นอกจากนี้ ก็มีผูสนใจหรือจิตอาสาทางดานศาสนาพุทธ โดยเฉพาะเรื่อง พุทธวจนะ ได

ขอเขามารวมในกระบวนการพูดคุย-เยี่ยม-ดูแลผูปวยระยะทายดวย – แตคณะวิจัยยังไมแนใจ

วาไดผลหรือไม อยางไร เพราะยังไมเห็นตัวอยางการดูแลผูปวยท่ีเปนรูปธรรม และปฏิกิริยา

ตาง ๆ จากผูปวยวาเปนอยางไร และ/หรือ ยังไมมีโอกาสไดรับฟงเสียงสะทอนผลการทํางาน

ดานนี้ของจิตอาสาดานพุทธวจนะ และทีมงานสหวิชาชีพ และพบวา ยังไมมีการศึกษาวิจัยการ

ดูแลผูปวยในมิติจิตวิญญาณดวยการใชพุทธวจนะ ซ่ึงอาจจะจําเปนตองมีการทดลองใช การ

สังเกต การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นผลในเชิงประจักษตอไป 

สรุป เครือขายสุรินทร ยังคงใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยระยะทายในมิติจิตใจ/

จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา แตพบวา ไมมีทานใดใชคําวา สุขภาวะทางปญญา สวน

ใหญใชคําวา มิติจิตวิญญาณ และหลายแหงยังคงใหพระสงฆมีบทบาทในการพูดคุยและเยี่ยม

บานผูปวย เทาท่ีสามารถทําได หรือตามท่ีแตละทานสะดวก พรอมท้ังมีพิธีกรรมตาง ๆ 

ประกอบดวย ไมไดไปเปนทีมตลอดเวลา เพราะในหลาย ๆ กรณีทําไดยากมาก อยางไรก็ตาม 

จากขอมูลท่ีไดรับมาจากพระสงฆหลายรูปท่ีเขารวมเวทีใหขอมูล  

อาจกลาวสรุปไดดวยวา พระสงฆในเครือขายสุรินทรสวนใหญแสดงบทบาทดาน “สา

ธารณสงเคราะห” มากกวาการเยียวยาทางจิตวิญญาณท่ีอยูบนหลักการใหญ ๆ ของพระ

ธรรมคําสอน ซ่ึงอาจจะเปนเพราะสวนใหญไมใชพระแนวกรรมฐาน ท่ีผานการฝกสติและสมาธิ 

และอิงกับหลักศาสนาแบบเขมขน และในระยะหลัง ๆ มานี้ ไมคอยไดมีโอกาสไปเยี่ยมบาน

ผูปวยเทาใดนัก เนื่องจากติดภารกิจหลายอยาง ประกอบกับทางโรงพยาบาลบางแหง เชน  

รพ. สนม มีการเปลี่ยนตัวบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานนี้ ทําใหงานไมตอเนื่อง 

 แตสําหรับ  รพ. ปราสาทไดอนุญาตใหจิตอาสาท่ีมีความสนใจเก่ียวกับพุทธวจนะ เขา

มาแสดงบทบาทเสริมดวย แตคณะวิจัย ฯ ยังไมเห็นตัวอยางการทํางานท่ีเปนรูปธรรมและผล

ท่ีเกิดข้ึนจากการใช “พุทธวจนะ” จึงยังไมสามารถสรุปอะไรไดในข้ันนี้ สําหรับในระดับ รพ.

สต. พบวา มีอยู 2-3 แหง ท่ียังไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ จากพระสงฆเปนอยางดี ท้ังการ

รวมเยี่ยมบาน และการจัดหา/ระดมทรัพยากรและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดูแล

ผูปวยระยะทายท่ีบาน     

      



130 

3) การขยายผลไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงทางโครงการเรียกวา  

การขยายผลเชิงกวาง  

สําหรับการวิจัย ติดตามและประเมินผลการขยายผลในเชิงกวาง ณ ท่ีนี้ ทางโครงการ

ขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ฯ ระบุวา ไดทําการขยายแนวคิดผานกระบวนการฝกอบรม

จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเยียวยาผูดูแล และหลักสูตรดูแลผูปวยระยะทายมิติจิต

วิญญาณ ในสวนนี้ไมไดทําการประเมิน เพราะไมสามารถเขาถึงกลุมผูผานการอบรมไดโดยตรง 

แตไดทําการศึกษาหรือประเมินจากบุคลากรทางการแพทยและพยาบาล จิตอาสา และ

พระสงฆ ท่ีมาปรากฏตัว หรือยังคงทํางานอยู และ/หรือ มีบทบาทในดานตาง ๆ อยู (active) 

หรือ เปนความจริงท่ีปรากฏตอหนา ในขณะท่ีคณะวิจัย ฯ เขาไปเยี่ยมสถานพยาบาลตาง ๆ 

เพ่ือรับฟงขอมูล สัมภาษณ และสังเกตในชวงระยะเวลา 6 เดือน ระหวางพฤษภาคม-ตุลาคม 

2562  (โปรดดู รายงานเลมท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ 

และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขประกอบดวย) 
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จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี และจุดออน/ส่ิงท่ีควรแกไข-ปรับปรุงของชุดโครงการฯ 

 

1) สรุปจุดแข็ง/ส่ิงท่ีดีของโครงการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแล

ผูปวยระยะทาย  

 ทําใหมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/จิตตปญญา หรือสุขภาวะทางปญญาไดรับการใหความสําคัญ

ในกระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคองในสถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีเชื่อมกับระบบ

การดูแลผูปวยท่ีบานและชุมชนอยางมองเห็นไดชัดเจน และแพรกระจายไปยังจังหวัด

ตาง ๆ ท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ีการทํางานของโครงการดวย  

 ทําใหการดูแลดานมิติจิตใจ/จิตวิญญาณมีความชัดเจนมากข้ึน จับตองไดมากข้ึน ผาน

บทบาทของพระสงฆ หรือผูนําทางจิตวิญญาณ หรือผูนําทางศาสนาของศาสนาตาง ๆ ท้ัง

พุทธ คริสต อิสลาม ทําใหผูปวยไดรับโอกาสในการสะสางหรือชําระลางสิ่งท่ีอาจคางคา

ใจ (ท่ีอาจทําใหรูสึกมีความหวงใย วิตกกังวล ไมสงบ) ทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย เบา

สบาย และจากไปอยางสงบ 

 การอบรมเปนสิ่งท่ีมีประโยชน ทําใหพระสงฆจํานวนหนึ่งสามารถเปนสวนหนึ่งของทีม

ดูแลรักษาเยียวยา รูวาอะไรควรพูด ไมควรพูด ไมใชมองวาเปนพระสงฆแลวจะสามารถ

พูดหรือสื่อสารไดทุกอยางตามท่ีตนเองคิด เพราะผูปวยท่ีใกลภาวะสุดทายของชีวิตไมได

อยูในสถานะท่ีจะตอบโตอะไรได ถึงจะรับรูดวยความไมพอใจ ก็อาจพูดแสดงความ

ตองการไมได ดังนั้น ถาพระสงฆไมไดผานการอบรม อาจกลายเปนการแสดงบทบาทท่ี

เกิดผลลบตอผูปวยก็ได  

 พระสงฆบางสวนสะทอนวา ทําใหการบวชหรือสมณเพศของตัวทานเองมีคุณคามากข้ึน

เม่ือไดมาทํางานเรื่องนี้ และบางสวนสะทอนวา การฝกอบรมทําใหรูวาอะไรควรพูด ควร

ทํา และอะไรไมควรพูด ไมควรทํา  

 สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตนแบบท้ัง  รพ. นครพิงค จ.เชียงใหม และ รพ.สต.ดอน

ชมพู ตําบลดอนชมพู จ.นครราชสีมา ใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก สําหรับ  รพ. นคร

พิงค ปจจุบันมีวัดและพระสงฆท่ีทํางานรวมกันหลายแหง โดยเฉพาะวัดสันเหมือง วัด

กาดฮาว วัดโสภณาราม และวัดหวยทราย และไดขยายรูปแบบการดูแลแบบ

ประคับประคองท่ีมีพระสงฆเขามามีบทบาทในการดูแลดานจิตใจ/จิตวิญญาณไปยัง

โรงพยาบาลชุมชนในเครือขายครบท้ัง 27 แหง แตก็มีความเขมขนแตกตางกันไป สําหรับ 

รพ.สต.ดอนชมพู นครราชสีมานั้น มีความเหนียวแนนในการทํางานรวมกับวัดดอนชมพู/

เจาอาวาส (พระครูสุนทรธรรมประสาท) นอกจากบทบาทในการรวมดูแลมิติจิตวิญญาณ
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ใหกับผูปวยแลว รพ.สต. ยังไดรับการสนับสนุนท้ังเรื่องเงิน, สถานท่ีเก็บเครื่องมือ/

อุปกรณตาง ๆ การชวยเหลือระดมทุนและทรัพยากรตาง ๆ จากวัดอยางตอเนื่อง และ

ปจจุบันมีพระประมาณ 12 รูป ท่ีสนใจและเตรียมการใหเขามารวมในเรื่องการดูแลผูปวย

ระยะทายดวย      

 บางสถานพยาบาลท่ีมีความเชื่อมโยงกับชุมชน มีวิธีปฏิบัติตาง ๆ ท่ีถูกตอง ชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงเดิมอาจจะทําไปตามมีตามเกิด หรือพระสงฆเองก็แสดงบทบาทในเชิงสาธารณะ

สงเคราะห แตเม่ือมีพระสงฆหรือผูนําทางจิตวิญญาณกลุมหนึ่งท่ีมีความรู ความเขาใจ

อยางลึกซ้ึงในการเผยแพรเรื่องนี้ ก็ทําใหเครือขายญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา บุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข และจิตอาสาเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้มากข้ึน  

 เกิดผลตอเนื่องตอวัดและพระสงฆบางรูป/บางแหงท่ีมีความสนใจและตองการมีบทบาท

เก่ียวกับเรื่องนี้อยูแลว หรือในชวงท่ีผานมาไดมีบทบาทในเรื่องนี้อยูพอสมควรแลว เม่ือ

ไดรับการสงเสริมบทบาท ก็เขามารวมดําเนินการมากข้ึน 

 พระสงฆ/วัดของบางจังหวัด เชน วัดหวยยอด จ.ตรัง ไดเห็นบทบาทของพระสงฆท่ีมี

ภาพลักษณในทางสาธารณะ เชน พระไพศาล วิสาโล พระครรชิต ทางสื่อสังคมออนไลน 

ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและไดพัฒนารูปแบบใหม ๆ ในการทํางานขับเคลื่อนระดับชุมชน

ท่ีเกิดผลตาง ๆ อยางมองเห็นไดชัดเจน 

 ทําใหเกิดเครือขายการทํางานรวมกันหรือประสานเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด และ

สงผลตอเนื่องในระดับเขตสุขภาพ โดยเฉพาะกรณีของเครือขายสุรินทร ท่ีสงผลตอเนื่อง

ตอการทํางานของเขตสุขภาพท่ี 9 คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร 

ทําใหมีการถายทอดแนวคิดและรูปแบบการดูแลท่ีมีพระสงฆเขามามีบทบาทในการเยี่ยม 

ติดตามและดูแลในเขตสุขภาพนี้อยางมองเห็นไดชัดเจน  

 

 2) จุดออน/ขอออน/ขอจํากัด/ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในโอกาสตอไป  

 รูปแบบท่ีออกแบบไวเดิม ท่ีใหพยาบาล พระสงฆ และจิตอาสาไปทํางานหรือเยี่ยมบาน

ดวยกันนั้น พบวา ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมเหมาะสมกับบริบทของแตละแหง 

แตทุกแหงก็ไดมีการปรับรูปแบบใหเปนไปตามบริบทหรือตามความสะดวก ไมจําเปนตอง

ไปเยี่ยมบานดวยกันหรือพรอมกัน 

 การอบรมท่ีผานมายังครอบคลุมพระสงฆไดจํานวนนอยมาก เม่ือเทียบกับจํานวน

พระสงฆท่ีมีจํานวนมาก จึงควรมีการดําเนินการเรื่องนี้ตอไปอยางตอเนื่อง แตจะตอง

ระมัดระวัง ไมใชวิธีการเกณฑมาอบรมหรือสั่งการมาจากเบื้องบน เพราะไดผลไมเต็มเม็ด
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เต็มหนวย ควรเขาใจพระวินัยของสงฆ รวมท้ังบริบทของพระสงฆท่ีมีความแตกตางกันไป

แตละรูป แตละวัด บางแหงพระสงฆตองการเรียนตอในดานตาง ๆ หรือบางสวนตองการ

ฝกปฏิบัติสมาธ-ิสติ-กรรมฐาน บางสวนไมถนัดในการพูดคุยกับผูปวยหรือไมใชสิ่งท่ีสนใจ 

ฯลฯ เราไมสามารถมองพระสงฆแบบเหมารวมและคาดหวังใหทานมาเขารวมในการดูแล

ผูปวยระยะทายไดท้ังหมดทุกรูป ทุกวัด   

 คูมือท่ีไดมีการจัดทําไว ไมไดมีการนํามาใช ไมมีเครือขายหรือพระสงฆรูปใดพูดถึง หรือใช

เปนคูมือในการทํางานดูแลสุขภาวะทางปญญา สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะคูมือออกมา

คอนขางชาหรือเม่ือดําเนินการไปนานพอสมควรหรือเกือบสิ้นสุดโครงการแลว หรือ 

อาจจะเปนลักษณะแบบไทย ๆ ท่ีอาจจะมีคูมือแตไมไดอานก็เปนได (ซ่ึงจุดนี้ ทีมประเมิน

ตองขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย ท่ีไมทราบวามีคูมือนี้ตั้งแตแรก หรืออาจไดรับขอมูลมาแลวแต

ลืม ทําใหไมไดสอบถามพระสงฆท่ีไดมีโอกาสสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องคูมือนี้วา ไดรับไหม 

และ ไดนําไปใชไหม) อยางไรก็ดี พระสงฆจํานวนมากท่ีโครงการประเมินผลไดมีโอกาส

สัมภาษณ ไมใชพระสงฆท่ีเขารวมการอบรมของโครงการเครือขายพุทธิกา จึงมีความ

เปนไปไดวา ไมไดรับคูมือนี้ตั้งแตแรก จึงไมไดพูดถึง แตสําหรับพระสงฆท่ีเคยเขารับการ

อบรมกับเครือขายพุทธิกาจํานวนมาก ก็ไมไดพูดถึงคูมือเชนกัน  

 เนื้อหาสาระหรือแกนพระธรรมท่ีพระสงฆใชสื่อสารกับผูปวย มีความแตกตางหลากหลาย

เปนอยางมาก ข้ึนกับภูมิหลังและความรูความเขาใจของพระสงฆแตละรูป ซ่ึงตรงนี้ไม

แนใจวา จะสงผลตอเรื่องการเยียวยาทางจิตวิญญาณท่ีทําใหเกิดผลท่ีแตกตางกันตามไป

ดวยหรือไม อยางไร หรือทําใหผูปวยเกิดการตายดีไดจริงตามท่ีตองการหรือไม 
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ส ว น ท่ี  2  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห 

ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
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สวนที่ 2  
ผลการประเมินเชิงวิเคราะห 

ตามกรอบแนวคิด 
และทฤษฎี 
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3 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

และการดูแลผูปวยท่ีบาน: บทวิเคราะหจากมุมมองของกรอบแนวคดิ 

และยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทวิเคราะหจากมุมมองของกรอบแนวคิด 

และยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา 

 

3 
การขับเคลอืนและพัฒนาระบบการดูแล 
ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

และการดูแลผูปวยที่บาน 



137 

1. ความนําและวัตถุประสงค 

การประเมินเชิงวิเคราะห (analytic evaluation) ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

การสงเสริมสุขภาพออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986)  ณ ท่ีนี้ 

เปนการประยุกตใชกรอบดังกลาวในการประเมินเชิงวิเคราะหระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคอง (palliative care system - แตขออนุญาตเรียกยอ ๆ วา ระบบ PC) ซ่ึง

เปนระบบท่ีสรางหรือพัฒนาข้ึนโดยผูรับทุนและเครือขายจํานวน 3-4 องคกร/เครือขาย

ดวยกัน คือ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 

(THAPS) ท่ีเชื่อมกับศูนยการุณรักษ  รพ. ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน (KPC) และ

เครือขายพุทธิกา ดวยการสนับสนุนของ สสส. ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 แตการวิเคราะหใน

สวนนี้ มุงเนนไปท่ีขอมูลการทํางานในการพัฒนาระบบ PC ของ THAPS และ KPC เปนหลัก 

เสริมดวยขอมูลการทํางานของ สช. และเครือขายพุทธิกาในบางชวงท่ีมีความเก่ียวของโดยตรง

กับประเด็นในการวิเคราะห และไดใชขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ และ/หรือ ของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของมาประกอบการอธิบาย เพ่ือใหเห็นสถานภาพปจจุบันของระบบ PC ของประเทศ

ไทยดวย  

นอกจากนี้ การประเมินเชิงวิเคราะห ณ ท่ีนี้ เปนเพียงการประยุกตใชกรอบออตตาวา 

ไมไดใชตามความหมายเดิมตามตนฉบับไดท้ังหมด เนื่องจากไมใชเรื่องการสงเสริมสุขภาพกับ

บุคคลหรือกลุมบุคคลปกติท่ัวไป ตามความหมายเดิม แตเปนการนํามาวิเคราะหในบริบทของ

การทํางานและการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ PC ซ่ึงเปนระบบสําหรับผูปวยระยะทาย ไมใช

คนปกติท่ัวไป  

การสรางนโยบาย

สาธารณะ

การสราง

ส่ิงแวดลอมที่

เกื้อกูล

การเสริมพลังให

ชุมชนปฏิบัติการ

การพัฒนาทักษะ

สวนบุคคล

การปรับรูปแบบ/

ระบบบริการ
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สําหรับเหตุผลท่ีมีการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ สวนหนึ่งเปนความประสงคของ สสส. เนื่องจาก 

สสส. มองวา ชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต ท่ีดําเนินการไปแลวนั้น 

ไดใช “แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ” ในการดูแลผูปวยระยะทาย หรือ เปนการดูแลดาน

คุณภาพชีวิตอยางเปนองครวม ซ่ึงเปนผลงานท่ีตรงกับภารกิจหลักของ สสส.   

จึงมีความนาสนใจวา ถานํากรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพออตตาวา 

(ในลําดับตอไปนี้ ขอเรียกยอ ๆ วา กรอบออตตาวา) ซ่ึงเนนเรื่องการสรางเสริมหรือสงเสริม

สุขภาพ/สุขภาวะมาใชในการวิเคราะหการทํางานเรื่องนี้ นาจะทําใหเกิดองคความรูจากอีก

มุมมองหนึ่งท่ีนาสนใจ มีคุณคา มีประโยชน โดยเฉพาะการฉายภาพใหเห็นพัฒนาการของการ

พัฒนาระบบ PC ท่ีเชื่อมโยงกับแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนองคความรูท่ีตรงกับภารกิจ

หลักของ สสส. และนาจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียกับการทํางานของ สสส. เชน สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ผูกํากับนโยบายและองคกรภาคีตาง ๆ ท่ีอาจจะมองวาการดูแลผูปวย

ระยะทายไมนาเก่ียวกับภารกิจของ สสส. ไดเขาใจเก่ียวกับภารกิจและการสนับสนุนทุนของ 

สสส. ในสวนนี้ ซ่ึงพบวา เปนผลงานท่ีมีคุณูปการตอสังคมไทยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในหวง

ภาวะท่ีประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน ถาไมมีระบบ PC รองรับ หรือไมได

พัฒนาใหทันการณ ก็ยากท่ีจะรับมือกับปญหาตาง ๆ ท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว   
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2. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวากับบริบทการทํางานของ สสส. 

ท้ังนี้ กรอบออตตาวา ประกอบดวย 5 ประเด็นสําคัญ ท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

(ตามท่ีระบุในแผนภาพขางตน)  คือ 1) การสรางนโยบายสาธารณะ (public policy) ในระดับ

ตาง ๆ 2) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอการสงเสริมสุขภาพ (creating supportive 

environment for health promotion)  3) การเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการ (empower-

ring community to act) 4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (personal skill development) 

และ 5) การปรับระบบหรือรูปแบบการใหบริการตาง ๆ ดานสุขภาพ (improving or 

reorienting health services) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีหรือสามารถลดโรคได   

ซ่ึงตามกรอบแนวคิดเดิมนั้น keyword ท่ีสําคัญคือ การสงเสริมหรือสรางเสริม

สุขภาพ (health promotion) ซ่ึงเปนการสงเสริมหรือการสรางเสริมสุขภาพใหกับคน

ปกติท่ัวไป ท่ียังไมปวย เพ่ือใหประชาชนคนท่ัวไปมีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี (Good 

health and well-being) ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือ สามารถลด/ชะลอการเจ็บปวย 

หรือ การลดโรคและปองกันโรคท่ีสามารถปองกันได อาทิเชน โรคท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมและวิถี

การดํารงชีวิต/ลีลาชีวิต (lifestyle) ไมวาจะเปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด

หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน  

ซ่ึงท่ีผานมาในบริบทของ สสส. มักจะใชคําวา “สรางนําซอม” “สงเสริมสุขภาพ” 

และ “สุขภาวะ” ซ่ึงก็คือ การสรางตนเองใหมีสุขภาพท่ีดี มากกวาท่ีจะรอใหเจ็บปวย แลว

คอยมาซอมแซมสุขภาพในภายหลัง ซ่ึงมองวา การสรางเสริมหรือสงเสริมสุขภาพและการมีสุข

ภาวะท่ีดี นาจะงายกวา และมีราคาหรือคาใชจายท่ีถูกกวาการซอมแซมสุขภาพ ซ่ึงจะตองใช

ทรัพยากรตาง ๆ ท้ังบุคลากร ความรูความสามารถ เงิน ยา/เวชภัณฑ/อุปกรณตาง ๆ สถานท่ี/

โรงพยาบาล ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ มีตนทุนหรือคาใชจายท่ีสูงกวาการดูแลและการปองกันไมให

เกิดการเจ็บปวย   

ดังนั้น เม่ือนํากรอบแนวคิดและยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพของออตตาวามา

ประยุกตใชในการวิเคราะหระบบ PC ท่ีผูรับทุนและเครือขายพัฒนาข้ึน ณ ท่ีนี้ จึงมีความ

จําเปนตองปรับคําศัพทท่ีใช รวมถึงกลุมเปาหมาย เพราะโครงการท่ี สสส. สนับสนุนในครั้งนี้ 

เปนโครงการท่ีทํางานกับผูปวยระยะทาย ซ่ึงปวยเปนโรคตาง ๆ ท่ีอยูในขายการดูแลระยะทาย 

ประมาณ 7 กลุมโรคดวยกัน (โปรดดูเอกสารของกรมการแพทยเรื่อง Listed Disease of 

Palliative Care, 2557 ประกอบดวย) แตก็ยังสามารถนําแนวคิดการมีสุขภาวะท่ีดี (well-

being) และ/หรือ การมีสุขภาพใจ/จิต สุขภาพครอบครัวและสังคม และสุขภาพหรือสุขภาวะ
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ทางปญญาท่ีดี (แมรางกายปวย) มาประยุกตใชได ดังท่ีหลายทาน มักนิยมพูดวา “กายปวย 

แตใจไมตองปวยตาม” ยกตัวอยางเชน ถามีสติรูตัววาปวยเปนอะไร เพราะอะไร จะอยูกับ

โรคท่ีเปนอยางไร แมในชวงทายของชีวิต ท่ีโรคทางกายรักษาไมไดแลวหรือรางกายผุพังแลวก็

ตาม แตก็ไมจําเปนตองปลอยใหใจเปนทุกขหรือปวยหรือผุพังตามไปดวย ถามีสติและปญญา

รูเทาทันสิ่งท่ีประสบ เปนตน  

ซ่ึงท่ีจริงแลว คณะวิจัยไดพบการประยุกตใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะใน

ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย พ.ศ. 2556-2559 ท่ีดําเนินการโดย THAPS และ

เครือขายการดูแลผูปวยระยะทาย (Thai Palliative Care Network : TPCN) และเครือขาย

พุทธิกา ในทุกพ้ืนท่ี สวนหนึ่งเพราะชุดโครงการไดใชแนวคิดเรื่อง “สุขภาวะ” (well-being) 

ในการรับทุนสนับสนุนครั้งนี้ และเทาท่ีรับฟงขอมูลมา สวนใหญหรือเกือบท้ังหมดก็เห็นดวย

กับแนวคิดนี้ ดังนั้น จึงตองทําตามแนวคิดท่ีระบุไวในขอเสนอของชุดโครงการ และอีกสวน

หนึ่งเปนเพราะบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการและเครือขาย ฯ สวนใหญเขาใจ

เรื่อง “การสงเสริมสุขภาพ และ/หรือ การสรางเสริมสุขภาพ/สุขภาวะ” คอนขางดีอยูแลว  

ท้ังนี้ เนื่องจากในชวงประมาณ 15-16 ปมานี้ หรือตั้งแตป พ.ศ. 2546-2547 สสส. ได

สนับสนุนทุน เพ่ือสงเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมอง/มุมมอง และความรูความเขาใจ หรือ

เรียกรวม ๆ วา “กระบวนทัศนดานสุขภาพ” ใหกับบุคลากรสุขภาพท่ัวประเทศ (ท้ังท่ีอยูใน

ปกของสถาบันการศึกษา/สถาบันวิชาการหรือฝายผลิตบุคลากร และในปกของภาคปฏิบัติการ

หรือฝายท่ีใชบุคลากร เชน หนวยงาน/สถานพยาบาล/องคกรดานสุขภาพ โรงพยาบาลตาง ๆ) 

เปนจํานวนงบประมาณท่ีคอนขางมหาศาลเปนพันลานบาท ผานการทําโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ/วิธีการ โดยเฉพาะแพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย 

นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลชุมชน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/หมออนามัย ฯลฯ และ

แกนหลักจํานวนมากท่ีอยูในชุดโครงการท่ีกําลังทําการประเมินเชิงวิเคราะหนี้ รวมถึงเครือขาย

การทํางานท่ีไดรับการสนับสนนุทุน ก็ผานการประเมินผลจากผูประเมินคนเดียวกันดวย25

25  

                                                      
25 หัวหนาประเมินผลโครงการน้ี เปนผูรับผิดชอบในการประเมินผลกลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพ่ือการ

สรางเสริมสุขภาพ ท่ีสนับสนุนโดย สสส. ต้ังแตป พ.ศ. 2546-47 จนถึงป พ.ศ. 2553 ตอมาในป พ.ศ. 2554 ยัง
ไดมีโอกาสประเมินโครงการของคณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล ซ่ึงไดรับสนับสนุนทุนภายใตแนวคิด การ
สงเสริมสุขภาพและการสรางจิตสาธารณะใหกับนักศึกษาทันตแพทย และตอมาในชวงป พ.ศ. 2559-2560 ยัง
ไดมีโอกาสทําการประเมินผลโครงการของพยาบาล ภายใตการดําเนินงานของสภาการพยาบาล รวมกับ
เครือขายสถาบันการศึกษาดานการพยาบาลในขอบเขตท่ัวประเทศหรือทุกภูมิภาคอีกดวย 



141 

3. การประยุกตใชกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ 

ของออตตาวาในการวิเคราะหการพัฒนาระบบ PC 

สําหรับการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ มีความจําเปนตองปรับกรอบแนวคิดและประเด็นตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของใหสอดคลองกับบริบทของชุดโครงการนี้  โดยท้ัง 5 ประเด็น หรือ 5 องคประกอบ

ของกรอบออตตาวานั้นจะตองเก่ียวกับผูปวยระยะทาย ไมใชคนปกติธรรมดาหรือประชาชน

ท่ัวไปตามความหมายเดิม ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้คือ   

1. การสรางนโยบายสาธารณะดานการดูแลผูปวยระยะทาย (ซ่ึงในกรณีของชุด

โครงการนี้  พบวา ภารกิจดานนี้ดําเนินการโดยโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

ระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 

รับผิดชอบหลักโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช.)        

2. การสรางส่ิงแวดลอมท่ีเกื้อกูลตอการดูแลผูปวยระยะทาย และการทําใหสังคม

เกิดความตระหนักตอการตายดี และ/หรือ มีระบบท่ีเก้ือกูลตอการตายดี (ซ่ึงจาก

การประเมิน พบวา ภารกิจนี้หรือประเด็นนี้ รับผิดชอบหลักโดยท้ังสามชุดโครงการ 
ซ่ึงมีท้ัง สช. สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย และเครือขายพุทธิกา)  

3. ประเด็นการสรางเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ ซ่ึงจากการประเมิน พบวา 

รับผิดชอบหลักโดยชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ีรับผิดชอบโดย
สมาคมบริบาลผูปวยระยะทายเปนหลัก และเครือขายพุทธิกาบางสวน 

4. ประเด็นการพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Personal Skill Development) ซ่ึงผลจาก

การประเมิน พบวา ภารกิจหรือประเด็นนี้รับผิดชอบหลักโดยโครงการสรางเสริมสุข

ภาวะในระยะทาย ท่ีรับผิดชอบโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย และเสริมดวย

บทบาทของชุดโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะ

ทาย ท่ีรับผิดชอบโดยเครือขายพุทธิกา ซ่ึงมีท้ังการพัฒนาทักษะใหกับแพทย 

พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา/ผูอาสาดูแล และ ผูดูแล/คนในครอบครัวของผูปวย  

5. การปรับระบบ/รูปแบบการบริการ ซ่ึงจากการประเมิน พบวา เปนภารกิจสําคัญ

ของโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ีรับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาล

ผูปวยระยะทาย และเสริมบทบาทในการปรับระบบ/รูปแบบการบริการ ดวยการ

ทํางานของชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะใน

ระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 ท่ีรับผิดชอบโดย สช. และชุดโครงการ

ขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา 
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    อยางไรก็ดี จากแผนภาพท่ีแสดงไวขางตน จะเห็นไดวา จริง ๆ แลว องคประกอบ

สําคัญของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา ท้ัง 5 ประเด็น/องคประกอบ 

ไมไดแบงแยกออกเปนเรื่อง ๆ หรือ เปนดาน ๆ ท่ีแยกตัวออกจากกัน หรือไมมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันแตอยางใด ในทางตรงกันขาม ท้ัง 5 องคประกอบหรือ 

5 ประเด็น มีความประสาน สัมพันธกัน เช่ือมโยงกัน เกื้อกูลกัน เสริมพลังกัน 

ทํางานรวมกัน อยูท่ีวา เราจะเริ่มทําหรือปฏิบัติการจากจุดไหนกอน ท่ีเปนไป

ตามบริบทเฉพาะหรือเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของของแตละแหง แตละพ้ืนท่ี แตละองคกร 

แตละโครงการ/ชุดโครงการ  ไมจําเปนตองทําเรียงลําดับหนึ่งสองสามจากบนวน

ลงมาดานลาง จากขวาไปทางซายมือตามรูปภาพ แตอยางใด แตจะเริ่มจากจุด

ไหนกอนก็ได  

 

แตท้ังนี้ จะตองมีความเปนเหตุเปนผล มีความสอดคลองกับความจริง หรือ ข้ึนอยูกับ

ผลการวิเคราะหบริบทเฉพาะของแตละแหง แตละพ้ืนท่ี แตละองคกร/หนวยงาน แตละ

โครงการ/ชุดโครงการ วาอะไรสําคัญกวาอะไร อะไรยากงายกวากัน ซ่ึงหมายถึงวา จะเริ่มจาก

การทํางานกับบุคคล/ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลไปพรอม ๆ กับการขับเคลื่อนนโยบาย และ

การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเก้ือกูลกัน เพราะมองวา การขับเคลื่อนหรือการทํางานในการพัฒนา

ทักษะของบุคคล/กลุมบุคคล/บุคลากร เดี่ยว ๆ อาจจะยาก หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงชา  

ดังนั้น จึงควรมีการสรางนโยบายและสิ่ งแวดลอมใหบุคคล/บุคลากรเกิดการ

เปลี่ยนแปลง หรือมีทักษะมากข้ึน อะไรทํานองนี้ หรือ อาจจะจําเปนตองมีการเสริมพลังให

ชุมชนลงมือปฏิบัติการ ท่ีอาจจะจําเปนตองเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหเกิดผลมากข้ึน เร็ว

ข้ึน หรือบางกรณีอาจทํากับบุคคล/กลุมบุคคล เพ่ือใหไดผลท่ีเปนรูปธรรมระดับหนึ่งกอน และ

เม่ือตองการขยายผล ก็มีการทํางานในระดับนโยบาย ระดับชุมชน และระดับสิ่งแวดลอมทาง

สังคม-วัฒนธรรม โดยนําผลท่ีเกิดข้ึนในระดับบุคคล/กลุมบุคคล/พ้ืนท่ี/องคกรไปใชเปน

กรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยางในการผลักดันเชิงนโยบาย ก็ได และหลังจากนั้น จึงหันมา

ปรับปรุงระบบและรูปแบบการบริการ เพ่ือใหมีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกองคกร/หนวยงาน ก็ได แตจะตองไมใชการมองแยกออกเปนเรื่อง ๆ เปนประเด็น ๆ 

หรือเปนดาน ๆ แลวทํากับหลาย ๆ กลุมเปาหมาย อยางไมมีความเชื่อมโยงกัน ซ่ึงในความ
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เปนจริง อาจจะทําไดก็ได แตสําหรับผลท่ีจะเกิดข้ึน อาจจะมีไมมากนัก26

26 เม่ือเปรียบเทียบกับ

การทําบนฐานความรูและความเขาใจในปฏิสัมพันธกันระหวางประเด็นตาง ๆ ดังกลาวท้ัง 5 

ประเด็น หรือ 5 องคประกอบ  

นอกจากนี้ ในบางกรณี หรือบางพ้ืนท่ี อาจจะจําเปนตองเริ่มขับเคลื่อนในเรื่องนโยบาย

สาธารณะกอน  เพราะมองวา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (หรือนโยบายของชุมชน ของ

จังหวัด ของเขตสุขภาพ ฯลฯ) เก่ียวกับระบบ PC นั้นมีความสําคัญมาก หรือมากกวาเรื่องอ่ืน 

ๆ เพราะถามีนโยบายท่ีชัดเจนในระดับชุมชน/จังหวัด/เขตสุขภาพ/องคกร/สังคม ก็นาจะทํา

ใหงานสวนอ่ืน ๆ เคลื่อนตามไปดวย หรือสามารถขยายผลไดงายข้ึนสะดวก/ รวดเร็วข้ึน 

เพราะมีนโยบายรองรับและสนับสนุน ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนา/เสริมศักยภาพหรือทักษะ

สวนบุคคล หรือการทํางานในระดับปจเจกบุคคล หรือระดับกลุมคน/กลุมวิชาชีพ (individual 

or group level) ก็ตาม หรือ งานระดับระบบบริการ (service system level) และ/หรือ 

การปรับปรุงระบบ/รูปแบบการบริการ หรือเรื่องการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมท่ี

เก้ือกูล-สงเสริมกัน ซ่ึงเปนสเกลท่ีใหญ หรือเปนการทํางานระดับสังคมใหญ (societal level) 

หรือ การมุงเนนไปท่ีตัวชุมชน หรือระดับชุมชน (community level)27 ในภายหลัง หรือ

หลังจากมีนโยบายสาธารณะสนับสนุนท่ีชัดเจนกอนก็ได  

อนึ่ง ตามความหมายของกรอบเดิมหรือความหมายตามตนฉบับของกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตรออตตาวา ถาตองการใหคนท่ัวไปมีสุขภาพดี มีทักษะ มีความรู มีความสามารถใน

การดูแลตนเอง หรือปองกันตนเองไมใหปวย เชน การมีทักษะ ความรู ความสามารถในการ

ออกกําลังกาย แตถาสังคม องคกร หนวยงาน บริษัท/หางราน ไมมีนโยบายสนับสนุนใหออก

                                                      
26 ซ่ึงท่ีผานมาในกรณีของการสงเสริมสุขภาพภายใตการสนับสนุนของ สสส. น้ัน พบวา เครือขายตาง ๆ มักจะมอง

แยกเปนประเด็น ๆ และมีการทํางานกับหลายกลุมเปาหมายในเวลาเดียวกัน มีสวนนอยท่ีขับเคล่ือน/ทํางานเชิง
การเปล่ียนแปลงบนผลการวิเคราะหปฏิสัมพันธของท้ัง 5 องคประกอบ ภายใตประเด็นการขับเคล่ือนท่ีชัดเจน 
อาทิเชน การออกกําลังกาย และดําเนินการรวมกับกับกลุมเปาหมายใดกลุมเปาหมายหน่ึงเปนระยะเวลาหน่ึง 
และสามารถช้ีใหเห็นความสําคัญของการทํางานเชิงระบบ ครอบคลุมหลายองคประกอบและผลท่ีเกิดขึ้นอยาง
ชัดเจนกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว   

27 ซ่ึงคําวา ชุมชน ณ ท่ีน้ี อันท่ีจริงก็มีหลายความหมาย จะใชความหมายเดิม ท่ีเนนเรื่อง ความสัมพันธทางสังคม-
วัฒนธรรมของกลุมคน/ผูคน ท่ีมีการติดตอไปมาหาสูกัน การส่ือสารระหวางกัน การเกื้อกูลกัน (หรือแมแตการ
ขัดแยงกัน ไมลงรอยกัน) การแลกเปล่ียนกนั ฯลฯ แบบไรขอบเขตทางภูมิศาสตรและทางการปกครอง หรือจะใช
ความหมายท่ีเปนทางการ ของหนวยงานราชการ ซ่ึงสวนใหญหมายถึง ชุมชนระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ หรือระดับจังหวัด ท่ีมีความหมายในเชิงการปกครองและขอบเขต/อาณาบริเวณพ้ืนท่ีมากกวา การเนน
ขายใยความสัมพันธทางสังคม-วัฒนธรรมของผูคน ท่ีมีมาแตเดิม ท่ีไมถูกแบงโดยเขตแดนทางภูมิศาสตร หรือ
พ้ืนท่ีทางการปกครองแตอยางใด หรือวาตองการใหหมายถึง ท้ังสองความหมายอยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
คือ ชุมชนท้ังในความหมายการปกครอง ภูมิศาสตร และความหมายในเรื่องขายใยความสัมพันธทางเศรษฐกิจ-
สังคม-ศาสนา-วัฒนธรรม 
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กําลังกาย ไมอนุญาตใหใชเวลาในท่ีทํางาน หรือไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาทิเชน 

หองฟตเนส ลานออกกําลังกาย ฯลฯ ก็ทําไดยาก 

 ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริมการพัฒนาทักษะไปพรอม ๆ กับการมีนโยบาย และการ

สรางสิ่งแวดลอมท่ีเก้ือกูลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท้ังการออกกําลังกาย การบริโภค

อาหาร การดูแลดานจิตใจไปพรอม ๆ กัน และเม่ือมาถึงจุดท่ีวา คงไมสามารถขับเคลื่อน

เฉพาะในท่ีทํางานเทานั้น เพราะคนเรามีหลายบริบท ท้ังในท่ีทํางาน บาน ชุมชน ละแวกบาน 

หมูบานท่ีอาศัย ก็อาจจะจําเปนตองมีการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใน

ชุมชนหรือท่ีบานไปพรอมๆ กันดวย และการท่ีคนจะมีสุขภาพดีได หนวยบริการสุขภาพตาง ๆ 

ก็ตองเปลี่ยนกระบวนทัศน/วิธีคิด/วิธีมอง/วิธีการทํางาน ไมใชตั้งรับอยูในหนวยงานของตน 

แตจําเปนตองทํางานเชิงรุกรวมกับชุมชน/กลุมบุคคล และในท่ีสุดก็จะตองนําไปสูการปรับ

ระบบหรือรูปแบบการบริการใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน การจัดทีม

สงเสริมสุขภาพไปทํางานเสริมพลังในชุมชนใหมีแรงกระเพ่ือมมากข้ึน มีการใหความรูดาน

อาหารและโภชนาการมากข้ึน ซ่ึงแตเดิมอาจจะไมไดทําเรื่องนี้เลย หรือมีการสงเสริมใหเกิด

การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีอาจเปนปจจัยเสี่ยง ท่ีทําใหสุขภาพเสื่อม อาทิเชน 

ภาวะสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษ ท้ังน้ํา ดิน อากาศ, ฝุนควัน, ขยะ และ/หรือ การรวมกันแกไข

ปจจัยทางเศรษฐกิจ-การเมือง-การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม-สังคมอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอสุขภาวะ

กายและจิต เปนตน    

ท่ีสําคัญคือ ผูดําเนินการหรือผูปฏิบัติการจะตองมององคาพยพท่ีเก่ียวของอยางมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันในหลาย ๆ ระดับ พรอม ๆ กับการต้ังคําถามตอสิ่งท่ีทําตลอดเวลา

ดวย ยกตัวอยางเชน การเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะระดับประเทศ จะมีผลตอการเคลื่อน

นโยบายสาธารณะระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัดระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน ระดับองคกร/

หนวยงานตามไปดวย หรือในทางกลับกัน หรือไม มากนอยแคไหน เพียงใด อยางไร เปนตน   

สําหรับการทํางานของชุดโครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง หรือ 

ท่ีเรียกชื่ออยางเปนทางการวา “ชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต พ.ศ. 

2556-2559” ท่ีเปนการทํางานในชวงระยะเวลา 3 ปนั้น เราจะเห็นไดวา องคประกอบของชุด

โครงการท้ัง 3 ชุดนั้น ประกอบไปดวยเรื่อง การทํางานในเชิงยุทธศาสตรและนโยบาย  ซ่ึงเปน

การทํางานกับภาคสาธารณะ และหนวยงานภาคีในหลายระดับและหลายประเภท ครอบคลุม

ท้ังหนวยงานระดับกรม, กอง ฯลฯ ในกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานท่ีเปนสถาบันการ 

ศึกษา/สถาบันวิชาการ/สถาบันวิจัย เชน คณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัยตาง ๆ, คณะ/

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในมิติตาง ๆ ท่ีอยูในมหาวิทยาลัย เชน ศูนยกฎหมายสุขภาพและ 
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จริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ หนวยงานประเภทสถาน 

พยาบาล/โรงพยาบาล (โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ศูนยสุขภาพชุมชน) หนวยงานสื่อสารมวลชน/สื่อ

ประเภทตาง ๆ จํานวนมาก รวมท้ังสื่อบุคคลท่ีมีภาพลักษณทางสังคม   

สําหรับสิ่งท่ีชุดโครงการไดสื่อสาร และ/หรือ ขับเคลื่อนรวมกับภาคี และหนวยงานใน

ระดับตาง ๆ นั้น พบวา มีหลายมิติ ท้ังเรื่องการพัฒนาบุคลากร การสรางความรู/การใหความรู 

เชน การจัดเวทีอบรม/ประชุม/สัมมนาตาง ๆ การจัดการความรู การทํางานในทางกฎหมาย 

การทํางานสรางความตระหนักกับภาคสาธารณะ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว ไมไดมีแตเรื่อง

ยุทธศาสตรและนโยบาย แตมีมิติการขับเคลื่อนในเรื่องอ่ืน ๆ ไปพรอม ๆ กันดวย นอกจากนี้ 

ยังมีการทํางานในดานการสงเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือรองรับระบบการบริการ 

โดยเฉพาะบทบาทของแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร ฯ ท่ี สช. รับผิดชอบ  
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4. จุดเนนและประเด็นสําคัญของการวิเคราะห 

สําหรับการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จะเริ่มตนจากการฉายภาพใหเห็นจากจุดท่ีเปนแกน

ขับเคล่ือนหลัก (focal point) คือ ศูนยการุณรักษ 2828  และการขยายตัวไปยังระดับ

หนวยงาน คือ  รพ. ศรีนครินทร และคณะแพทยศาสตร ไปจนถึง ระดับจังหวัด และระดับ

ภาคตาง ๆ เริ่มจากภาคอีสาน โดยเฉพาะเขตสุขภาพท่ี 7 และกระจายไปยังเขตสุขภาพอ่ืน 

ๆ ภายในภาคอีสาน ตอมาขยายไปยังภาคอ่ืน ๆ หรือ เกิดผลกระทบตอเนื่องตอภาคอ่ืน ๆ 

(spill-over effects) ท้ังท่ีเปนผลกระทบทางตรงของการทํางานของทีมงานศูนยการุณรักษ 

(ซ่ึงตอไปนี้ ขอเรียกชื่อยอวา KPC – Karunruk Palliative Care Center) และผลกระทบ

ทางออมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ หรือโดยกลไกขับเคลื่อนอ่ืน ๆ หรือจากเครือขาย ท่ีไดรับ

ความรูและทักษะจากแกนขับเคลื่อนหลัก และเกิดพลังขับเคลื่อนอยางตอเนื่องในบริบทของ

แตละแหง แตละพ้ืนท่ี แตละจังหวัด  

นอกจากนี้ จะเพ่ิมหรือบูรณาการประเด็นท่ีสําคัญจากกรอบขอเสนอหรือกรอบการ

ทํางานเรื่อง “การดูแลผูปวยระยะทายขององคการอนามัยโลก” (WHO’s Palliative 

Care Framework, 2020) ท่ีเนนวาควรบูรณาการเรื่อง การดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซ่ึงจุดนี้มีความเชื่อมโยงกับ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิของไทย ท่ีผานการตราพระราชบัญญัติ ตั้งแตป พ.ศ. 2562 ท่ีกําลัง

เกิดผลในทางปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี และในหลาย ๆ มิติดวย 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ๆ คณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมพ้ืนท่ีการทํางานของเครือขายระบบปฐมภูมิ

หรือท่ีเรียกกันวา “คลินิกหมอครอบครัว” (primary care cluster : PCC) ท่ี  รพ. ตรัง รพ.

สต. นาโยงใต และ รพ.สต. นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง ดวย ซ่ึงมีความนาสนใจในการสะทอนให

เห็นการเปล่ียนแปลงในระดับฐานราก ท่ีจะตอบสนองตอเรื่องระบบการดูแลผูปวยระยะ

ทาย โดยเฉพาะการดูแลท่ีบาน (home care) ท่ีจะเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ จึงจะมีการนําเสนอกรณีของ PCC จ.ตรัง ไวในบทวิเคราะหครั้งนี้ดวย เพราะมี

ความสําคัญตอการตอบโจทยการบูรณาการเรื่อง PC เขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบ

สุขภาพปฐมภูมิตามท่ี WHO เสนอแนะไวดวย 

                                                      
28 เพราะจริง ๆ แลว ศูนยการุณรักษเปนจุดต้ังตนหรือพ้ืนท่ีจุดกําเนิดในการสรางตัวตน สรางการขับเคล่ือนในเรื่อง

การดูแลแบบประคับประคอง และสรางผลการทํางานของสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ท่ีไดผนวกบุคคล กลุม
บุคคลและขยายตัวออกไปเปนเครือขายและกอต้ังเปนสมาคมในภายหลัง 
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ในลําดับถัดไป จะเริ่มตนนําเสนอบทวิเคราะหการทํางานในระดับหนวยยอย คือ ศูนย

การุณรักษ ท่ีไปสงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน รพ. ศรีนครินทร และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลตาง ๆ ใน

จังหวัดขอนแกน ท่ีศูนยการุณรักษ ตั้งอยู ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตสุขภาพ (คือ

เขตสุขภาพท่ี 7 ท่ีประกอบดวย จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด) และ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในระดับภาค คือ ภาคอีสานท้ังหมดกอน (เขตสุขภาพท่ี 8, 9 และ 10) 

และหลังจากนั้น จะไดสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือภาคอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะกรณีของ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ในภาคใต (นอกเหนือจากกรณีคลินิกหมอครอบครัว

ของ จ.ตรัง ท่ีมีนัยสําคัญดังกลาวแลวขางตน)  

สําหรับ กรณีของ  รพ. ศูนยหาดใหญ และอําเภอหาดใหญนี้มีความนาสนใจในแงการ

เปนสถานพยาบาลท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีเมืองขนาดใหญ แตพบวามีฐานการพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิแบบกระจายอํานาจ หรือยึดจากฐานการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีมีอยูเดิม คือ 

เรื่องศูนยการแพทยชุมชน (community medical unit : CMU) ท่ี มีการริ เริ่ม พัฒนา 

สนับสนุนใหศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ทําหนาท่ีไดมากข้ึน มีแพทยหมุนเวียนกันไปทํางาน ซ่ึง

เปนนโยบายของ สปสช. ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ซ่ึงทาง  รพ. หาดใหญและเครือขาย ไดมีการตอ

ยอดการทํางานและการใหบริการในดานตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ 

สปสช. มาอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น ในการนําเสนอบทวิเคราะหในกรณีการกระจายแนวคิดและรูปแบบ/ระบบไป

ในภูมิภาคอ่ืน ๆ จะขอยกพ้ืนท่ีการทํางานของ  รพ. ศูนยหาดใหญ และเครือขายในระดับ

ตาง ๆ ของ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนตัวอยางประกอบการวิเคราะหดวย เพราะมี

นัยสําคัญในการเปนตัวอยางใหกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ท่ีตอ

ยอดจากฐานเดิมท่ีไดรับการพัฒนาริเริ่มไวดีแลว และยังมองเห็นประเด็นตาง ๆ ตามกรอบ

แนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวาท่ีคอนขางชัดเจน  

ไมวาจะเปนในเรื่องการสราง/ผลักดันนโยบายหรือการกําหนดนโยบายสาธารณะ การ

สรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการดูแลผูปวยระยะทายและการตายดี การสรางเสริมพลังใหชุมชน

ลงมือปฏิบัติการ การพัฒนาความรูและทักษะใหกับบุคลากรและเครือขาย และการปรับปรุง

หรือปรับโฉมระบบและรูปแบบการบริการใหดีข้ึน แตยังคงเปนการใชกรอบออตตาวาในการ

วิเคราะหในระดับประยุกต เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการดูแลแบบประคับประคอง ไมไดใช

ในความหมายเดิมตามตนฉบับท้ังหมด ตามท่ีกลาวไปแลว และมีความจําเปนตองเนนย้ําตรงนี้

อีกครั้งหนึ่งวา เปนการใชกรอบนี้ในการมองความจริงท่ีเกิดข้ึนอยางมีความเชื่อมโยง ไมไดมอง
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แยกออกจากกันเปนดาน ๆ เพราะจะไมสอดคลองกับความเปนจริง และไดเพ่ิมประเด็น

การบูรณาการเขากับระบบสุขภาพปฐมภูมิตามกรอบของ WHO และการพัฒนาระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิตามกรอบแนวทางของ พรบ.สุขภาพปฐมภูมิป พ.ศ. 2562 เขามาดวย เพ่ือใหมองเห็น

ชองทางในการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท่ี

สอดคลองกับระบบงบประมาณของประเทศ ท่ีกําลังเปลี่ยนทิศหรือมุงตรงลงไปยังชุมชน

ทองถ่ินมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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1. การทํางานขับเคลื่อนของศูนย KPC: เร่ิมจากการพัฒนาความรู

และทักษะ ทําใหเกิดผลตาง ๆ ตามมาอยางมีความเช่ือมโยง  

 

 อาจกลาวไดวา ศูนย KPC เปนท้ังศูนยขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ระยะทายอยางเปนองครวม และเปนพ้ืนท่ีการทํางานหลักของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะ

ในระยะทาย ท่ีรับผิดชอบหลักโดย รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล ดําเนินการใน

นามสมาคมบริบาลผูปวยระยะทายและเครือขาย ซ่ึงถือวาเปนแกนการขับเคลื่อนท่ีมีนัยสําคัญ

มาก เพราะไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางเปนระบบ ผานชองทางท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ ท้ังแบบมีรูปแบบและไรรูปแบบ ท้ังมีรอยตอและไรรอยตอ ท้ังนี้ เม่ือ

พิจารณาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังจากเอกสาร hard copy และเอกสาร

ออนไลน, การสัมภาษณหัวหนาชุดโครงการและทีมงาน, การสังเกตการณท้ังในหนวยงานและ

ในบานผูปวย-ชุมชน, การรับฟงการนําเสนอผลการทํางานดวยสไลดของทีมงาน, การเยี่ยม

พ้ืนท่ีโรงพยาบาล/หอผูปวยและชุมชนในเครือขาย รวมท้ังขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ ท้ังระดับ

บุคคล กลุมบุคคล ท่ีมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับระบบการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง ท่ีกําลังไดรับการพัฒนาข้ึนในขอบเขตท่ัวประเทศ  

พบวา การทํางานของศูนย KPC และเครือขายท่ีเกิดข้ึนเปนการเริ่มตนการขับ 

เคล่ือนในดานการพัฒนาความรูและทักษะและการเปล่ียนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กัน 

หรือ อาจกลาวไดวาเปนการเพ่ิมพูนศักยภาพในการทํางานใหกับบุคคล/บุคลากร 

ครอบคลุมท้ังวิชาชีพแพทย, วิชาชีพพยาบาล, วิชาชีพเภสัชกร, จิตอาสา, และผูดูแล/

ครอบครัว 29

29 โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใหกับพยาบาล/กลุม

วิชาชีพพยาบาลกอน เพราะบริบทของพยาบาลเกี่ยวของกับเรื่องการดูแลผูปวยโดยตรง

อยูแลว และมักจะเปนวิชาชีพท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอเรื่องนี้อยูแลว จึงทําใหขับเคล่ือนไดงาย 

ส่ือสารกันไดงาย ทําใหเขาใจกันงาย ไมคอยมีเสนแบงหรือกําแพงก้ัน ทําใหขยายผลไดเร็ว 

เม่ือเปรียบเทียบกับการขยายผลในกลุมวิชาชีพแพทยและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

 โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย ท่ีพบวา มีการแบงเขตแดนภายในวิชาชีพเดียวกันคอนขาง 

มากพอสมควร อาทิเชน ระหวางแพทยเฉพาะทางในดานสมอง หัวใจ ปอด ไต กับแพทย

                                                      
29 ซ่ึงถาพิจารณาตามแผนภาพกรอบออตตาวาขางตน ถือวา เริ่มทําในวงท่ี 4 คือ เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะ

บุคคล/กลุมบุคคลกอน  แตเม่ือพิจารณาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ พบดวยวา ส่ิงน้ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการปรับ
โครงสรางองคกรและการปรับระบบ-รูปแบบการบริการ โดยเฉพาะการจัดต้ังหรือการกอเกิดศูนยการุณรักษ ถือ
เปนการเริ่มตนปรับระบบ/โครงสรางและรูปแบบการใหบริการไปในตัวดวยเชนกัน 
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ท่ัวไป/อายุรแพทย/แพทยเวชศาสตรครอบครัว ซ่ึงจากขอมูล พบวา การมีสถานภาพเปน

แพทยเฉพาะทางเหลานี้ มักจะไดรับการยอมรับหรือใหคุณคาในเชิงความเหนือกวาดาน

สถานภาพ, คาตอบแทน, ระดับความลึกของความรูในดานท่ีเชี่ยวชาญ มากกวาแพทยสาขา

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะแพทยเวชศาสตรครอบครัว ซ่ึงหลายทานยังรูสึกวาตนเอง/วิชาชีพเฉพาะของ

ตนยังไดรับการใหคุณคาไมเทาเทียมหรือถูกมองวาต่ํากวาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือ

เฉพาะอวัยวะ ตามท่ีกลาวมาขางตน  

นอกจากนี้ ยังคงมีการดูถูกกันพอสมควร รวมท้ังทัศนคติของแพทยเอง ท่ีในระหวาง

การเรียนการสอน/การฝกปฏิบัติ ไดถูกปลูกฝงและฝกฝนใหเปนผูรักษาใหถึงท่ีสุด (ถาคิดวายัง

สามารถรักษาได) ไมไดถูกปลูกฝงและฝกฝนเก่ียวกับการรักษาแบบประคับประคองในชวง

ทายของชีวิต และ/หรือ เม่ือรักษาไมไดแลว จะตองทําอยางไรตอไป หรือท่ีเรียกวา การรักษา

แบบประคับประคอง (palliative care: PC) หรือการรักษาเพ่ือใหผูปวยรูสึกสบาย (comfort 

care: CC) หรือมีคุณภาพชีวิตในระยะทาย พบวา สิ่งเหลานี้ไมไดถูกสอนหรือสื่อสารหรือ

ฝกฝนมากอนแตอยางใด  

ปจจุบันหลักสูตรแพทยบางแหงมีพูดเรื่อง PC ประมาณ 2 ชั่วโมงในปสุดทาย ซ่ึงไมได

ทําใหเกิดความรูและทักษะท่ีถูกตองแตอยางใด ทําใหแพทยจํานวนมากมองไมทะลุ มองไม

ครบวงจรตั้งแตเกิด-แก-เจ็บ-ตาย มองแตอวัยวะเปนสวน ๆ มองไมเห็นชีวิต เชื่อในผล Lab 

หรือมองแตผล Lab หรือกลายเปนแคผูแกไขผล Lab ใหดูดี แตมองไมเห็นความเปนองครวม

ของชีวิต ไมไดมองวา เม่ือถึงจุดหนึ่งแลวไมสามารถยื้อการตายได ทําใหไมมีแนวคิดเก่ียวกับ

เรื่องนี้หรือวิธีคิดแบบนี้อยูในหัวเลย ซ่ึงสงผลกระทบคอนขางรุนแรงมากหรืออันท่ีจริงเรื่องนี้

ถือเปนประเด็นจริยธรรมทางการแพทยท่ีถูกละเลยมาเปนเวลานานในบริบทสังคมไทย ทําให

ผูปวยใกลตายถูกทอดท้ิง ไดรับความทุกขทรมาน  

ดังท่ีแพทยทานหนึ่งกลาววา “เรามีการดูแลคนไขหมดตั้งแตกอนเด็กจะคลอดอีก เรามี 

ultrasound หมดเลยวาเด็กสมบูรณ ไมสมบูรณ หัวใจดีไหมมีหมอเด็ก มีวัยรุน มีแยกเปน

จิตแพทยวัยรุนอยางนี้เลยครับ ทุกอยาง มีหมออายุรกรรม โรคโนน โรคนี้ มีหมดครับ ขนาด

เปนโรคผิวหนังเรามีหมด หมอผูสูงอายุก็มี หมอมะเร็งก็มี แตพอถึงจุดหนึ่งท่ีใกลตาย ไมมี

ใครเอา ไมมีใครดู ผลักออกจากโรงพยาบาลดวย พอผลักออกจากโรงพยาบาลเสร็จ แลว

เขาปวด เขาจะทําอยางไร ก็ตองว่ิงกลับมาโรงพยาบาล มาโรงพยาบาลบอยๆ มาขอฉีดยา 

morphine บอยๆ  หมอท่ีฉุกเฉินก็ นี่ติดยาหรือเปลามาอีกแลว” ประกอบกับ มีการ

แบงแยกเกรดของแพทยเฉพาะทางดานตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน จึงทําใหมีกําแพงก้ัน 

(barrier) ไมสามารถสื่อสารกันไดอยางเต็มท่ี และ/หรือ การสนองตอบ การยอมรับของกลุม
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วิชาชีพแพทย เปนไปคอนขางชา เม่ือเทียบกับการสนองตอบและการยอมรับของกลุมวิชาชีพ

พยาบาล ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณแพทยและพยาบาลหลาย ๆ ทาน ทําใหทราบ

วา วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีอยูใกลชิดกับผูปวยมากกวาวิชาชีพอ่ืน ๆ อยูแลว ทําให

มองเห็นความทุกขทรมานของผูปวย และทําใหเกิดความตองการมีสวนในการทําใหผูปวยลด

ความเจ็บปวด ความทุกขทรมานท้ังกาย ใจ สังคม/ครอบครัว และทําใหเหมือนกับมีจิต

วิญญาณดานการดูแลแบบประคับประคองมากกวาวิชาชีพอ่ืน ๆ ไปโดยปริยาย  

นอกจากเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน ท่ีทําใหการพัฒนาทักษะดานการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคองเริ่มกอตัวและขยายตัวในกลุมวิชาชีพยาบาลไดมากกวาและ

รวดเร็วกวาแลว ยังพบดวยวา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะพยาบาลมีเครือขายตาง ๆ อยูแลวหลาย

ประเภท หลายระดับ อาทิเชน เครือขายพยาบาลเฉพาะทางดานตาง ๆ เชน พยาบาลผูปวย

วิกฤต พยาบาลวิสัญญี พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ พยาบาลสงเสริมสุขภาพ ชมรมพยาบาล

ประคับประคอง เครือขายพยาบาลชุมชน และเครือขายสหพันธพยาบาลแหงประเทศไทย (ท่ี

กอตั้งข้ึนมาเพ่ือตอสูเรื่องสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของพยาบาล) ซ่ึงหมายถึงวา มีฐาน

ความสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ดังกลาวอยูคอนขางมาก ทําใหสามารถสื่อสารผานชองทางท่ี

ไมเปนทางการตาง ๆ เชน ไลนกลุม ท่ีมีการชวยเหลือ/ปรึกษาเก่ียวกับผูปวยและเรื่องราวตาง 

ๆ ซ่ึงกันและกัน refer ผูปวยใหกัน นําไปสูการรวบรวมรายชื่อเครือขาย กลายเปนฐานขอมูล

ศูนยดูแลประคับประคอง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จากเอกสาร รายชื่อศูนยดูแล

ประคับประคอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทําโดยศูนยการุณรักษ, พฤศจิกายน, 2559 

จํานวน 33 หนา)  

ท่ีสําคัญคือไดกลายเปนฐานขอมูลรายชื่อและขอมูลการติดตอของเครือขายคนทํางาน

ดานนี้ในภาคอีสาน เทากับเปนการอํานวยความสะดวกในการเชื่อมเครือขายคนหัวใจเดียวกัน

เขาดวยกัน สงผลทําใหการขยายตัวและขยายผลตาง ๆ ท้ังผลผลิต (หนังสือ, คูมือ, เอกสาร

ตาง ๆ และรูปแบบการดูแล) และผลลัพธ (ความรูความสามารถ ทักษะตาง ๆ เชน การจัดการ

อาการ, การจัดการความปวด, ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปของแพทย, พยาบาล ฯลฯ) ใน

ภูมิภาคนี้เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว  

ประกอบกับมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับอบรมแพทย พยาบาล และเภสัชกรในศูนย

ตาง ๆ 4 ศูนย ใน 4 ภูมิภาค ในชวงไลเลี่ยกัน (คือ ศูนยการุณรักษ ศูนยท่ีมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ศูนยท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยท่ี  รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ซ่ึงเปนศูนยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ผานชุดโครงการ ฯ ท่ีรองศาสตราจารย พญ. ศรี-

เวียง ไพโรจนกุล รับผิดชอบ แตก็พบวา บางแหงไดดําเนินภารกิจดานการฝกอบรมมากอนท่ี
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จะไดรับทุนจาก สสส. คือ ศูนยของ รพ. รามาธิบดี) ซ่ึงเปนความรวมมือ อีกท้ังมีการประสาน

สัมพันธเชื่อมโยงกันในการทํางานระหวางคณะแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตรใน

สถาบันการศึกษาหลักระดับภูมิภาคท้ัง 4 ภูมิภาค  

สําหรับในภาคเหนือ คือ คณะแพทยศาสตร รพ. มหาราช (รองศาสตราจารย พญ. บุษ

ยามาส ชีวสกุลยง และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

พิกุล นันทชัยพันธ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(รองศาตราจารย ดร. บําเพ็ญจิต แสงชาติ) ภาคกลาง คือ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย พญ. ยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา) และวิทยาลัย

พยาบาลสภากาชาดไทย (รองศาสตราจารย ดร. จอนผะจง เพ็งจาด)30 ภาคใต คือ คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ดร.นพ. สกล สิงหะ) และคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีศูนยการุณรักษแสดงบทบาทเปนคลายพ่ีเลี้ยง หรือโคช 

และท่ีปรึกษาใหกับศูนยภาคและเครือขายในระดับตาง ๆ ท้ัง 4 ภูมิภาคดวย  

นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณาวิชาชีพผูผานการฝกอบรมความรูและทักษะ (skill 

development) จากฐานขอมูลรายช่ือท่ีไดรับมาจากหลาย ๆ ชองทาง พบวา พยาบาล

เขารับการอบรม และ/หรือ ผานการอบรมจากศูนยการอบรมตาง ๆ ท่ัวประเทศมากกวา

วิชาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากความสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ (professional 

context) ท่ีตองรูเรื่องนี้โดยปริยาย เพราะสัมผัส/อยูใกลชิดกับผูปวยมากท่ีสุด ดังกลาวแลว

ขางตน นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นความสนใจ ความเอาใจใส และความเอ้ืออาทรตอผูปวยและ

ครอบครัวของตัวพยาบาลเอง และยังเปนไปตามสัดสวนของวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพพยาบาล

เปนกลุมวิชาชีพท่ีมีจํานวนบุคลากรมากท่ีสุดในระบบการแพทยและสาธารณสุข ก็ยอมมี

สัดสวนของการไดรับโอกาสในการเขารับการอบรมหรือการเสริมความรู ทักษะ การปฏิบัติ/

การฝกฝนในเรื่องนี้สูงกวา และ/หรือ มากกวากลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามไปดวยอยางเห็นได

ชัดเจน   

นอกจากนี้ ศูนย KPC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีนําโดย รองศาตรา-

จารย พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล (ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 

หรือ THAPS ดวย) ก็ยังมุงเนนการทํางานไปท่ีการปรับระบบหรือปรับรูปแบบ/โฉมหนาการ

บริการตาง ๆ ไปพรอม ๆ กับการจัดรูปโครงสรางองคกรข้ึนมาใหม (restructuring) 

                                                      
30 ซ่ึงในสวนของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยน้ี พบวา ในชวงแรกของการดําเนินโครงการท่ีไดรับทุนจาก สสส. 

มีบทบาทเฉพาะการอบรมผูดูแล จิตอาสา และครอบครัวของผูปวย แตตอมาภายหลัง ไดทําการพัฒนา
หลักสูตรอบรมสําหรับพยาบาล รวมถึงหลักสูตรพยาบาลเฉพาะดานการดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคอง หลังจากหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภาการพยาบาลแลวดวย 
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โดยเฉพาะในกรณีของการทํางานรวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ  รพ. 

ศรีนครินทร ซ่ึงจะขออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการทํางานระหวางศูนย KPC กับ  รพ. ศรี

นครินทร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในลําดับตอจากนี้ เพ่ือใหมองเห็น

ภาพของการปรับระบบและรูปแบบการบริการและปรับระบบและรูปแบบโครงสรางองคกร 

ควบคูไปกับการฝกอบรมหรือการใหการศึกษา (educating) เพ่ือยกระดับศักยภาพและ

สมรรถนะในการทํางานใหกับบุคลากรท่ีสําคัญสําหรับการดูแลท่ีมีคุณภาพและมีหลักวิชาการ

รองรับไปพรอม ๆ กัน ดังนี้คือ   

 

1 

การปรับระบบบริการและระบบ-โครงสรางการบริหารองคกร 

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พบวา ไดมีความพยายามในการปรับระบบ/รูปแบบบริการ และปรับระบบและ

โครงสรางองคกรมาเปนลําดับข้ัน ท่ีตองใชเวลา คอย ๆ มีพัฒนาการไปตามบริบทขององคกร 

เนื่องจากความเปนจริงท่ีวา การท่ีจะปรับระบบและรูปแบบบริการไดอยางเต็มท่ี หรือทําใหสิ่ง

นี้เปนจริงไดอยางครบถวนสมบูรณตามตองการหรือตามท่ีวางแผนไวนั้น 31

31 ข้ึนกับปจจัยและ

องคประกอบหลาย ๆ อยาง แตในอันดับแรกเลย คือ การมีศูนยการดูแลผูปวยระยะทาย 32

32 ท่ี

                                                      
31 การทํางานของศูนยการุณรักษ เปนการทํางานท่ีเปนระบบหรือเนนการทํางานเชิงระบบ เพราะตองการใหเกิด

การเปล่ียนแปลงท้ังระบบ ทุกระดับ ต้ังแต รพ.ศูนย รพ.ท่ัวไป ไปจนถึง รพ.ชุมชน รพ.สงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล และชุมชน จึงไดวางแผนการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ ท่ีมีระบบการสงตอ และการทํางานเชิงเครือขาย 
ท้ัง 3 ระดับ โดยมีโรงพยาบาลจังหวัดเปนโรงพยาบาลแมขาย บุคลากรแกนหลักในแตละระดับ มีบทบาทหนาท่ี 
และ/หรือ จุดเนนของบทบาทท่ีแตกตางกันไปตามบริบท ซ่ึงบุคลากรใน รพ.ศูนย และ รพ.ท่ัวไป มีบทบาทใน
การใหคําปรึกษา/รับปรึกษา, จัดอบรม, สรางแนวปฏิบัติ และสรางเครือขายกับโรงพยาบาลชุมชน ในขณะท่ี 
โรงพยาบาลชุมชน มีบทบาทหนาท่ีในการรับปรึกษาผูปวยระยะทาย พรอมท้ังมีการใหบริการเรื่องยาท่ีจําเปน 
(essential opioids) และอุปกรณทางการแพทย และสรางเครือขายกับ รพ.สต. ในขณะท่ี รพ.สต หรือศูนย
สุขภาพชุมชน หรือหนวยดูแลระดับปฐมภูมิ มีบทบาทหนาท่ีในการคนหา-ขึ้นทะเบียนผูปวย, เยี่ยมบาน, สอน/
ฝกผูดูแล และมีการพัฒนาจิตอาสา/อาสาสมัคร ใหสามารถใหการดูแล/ติดตาม/เยี่ยมบานได (เก็บความจาก
เอกสารสไลดของศูนยการุณรักษ ท่ีนําเสนอใหคณะวิจัยไดรับรู-รับทราบเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ท่ีศูนยกา-
รุณรักษ รพ.ศรีนครินทร และคณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน)   

32 ซ่ึงก็คือ ศูนยการุณรักษ อันท่ีจริงศูนยน้ีกอต้ังขึ้นอยางเปนทางการ ต้ังแตป พ.ศ. 2553 โดยในชวงแรก ๆ ของ
การกอต้ัง ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) แตอันท่ีจริงน้ัน ศูนย ฯ ไดมี
การทํางานมาต้ังแตกอนป พ.ศ. 2546 หรือกอนหนาท่ีจะมีสถานภาพเปนศูนย (Karunruk Palliative Care 
Center : KPC) อยางเปนทางการ ก็ไดทํางานอยูในระดับหน่ึงอยูแลว ภายใตบริบทการเปนกุมารแพทยของ รศ.
พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล ซ่ึงก็คือ การดูแลผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก และตอมาก็ไดทํางานเรื่องน้ี แตขยายกลุม
ผูปวยและขยายผลในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาองคความรูและเสริมศักยภาพใหกับบุคลากรตาง ๆ มาก
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มีบุคลากรทํางานเต็มเวลา ซ่ึงเดิมมี รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล เปนแพทย

ประจํา และมีพยาบาล คือ คุณปาริชาติ เพียสุวรรณ ตอมาจึงมีตําแหนงพยาบาลครบจํานวน 

7 ตําแหนง เพ่ือใหสามารถรับผิดชอบดูแลผูปวยระยะทายตามโรคท่ีเปนไดอยางครอบคลุม ใน

ขณะเดียวกันสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีพบดวยเชนกัน ก็คือ บุคลากรทุกประเภท โดยเฉพาะ 3 วิชาชีพ

สําคัญ อันไดแก แพทย พยาบาล และเภสัชกร จะตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ

ความสามารถในการทํางานดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองอยูกอนแลวระดับหนึ่ง 

(ดังท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน) ซ่ึงถือวาตรงนี้เปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญและตองเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ควบคูกันไปกับการปรับระบบและโครงสรางขององคกร หรืออาจกลาวไดดวยวา เปนเหมือน

ไกกับไข  

ดวยเหตุนี้ ศูนย KPC จึงสามารถทําหนาท่ีใหความรู และ/หรือ ถายทอดความรูผาน

การอบรมและการฝกปฏิบัติหรือการลงมือทําจริง ซ่ึงการท่ีจะทําแบบนี้ไดดี ก็จะตองมี

ประสบการณมานานพอควร รวมท้ังตองมีกรณีศึกษาหรือมีผูปวยอยูในความดูแล เพ่ือใหผูเขา

รับการอบรมไดรับการฝกฝนจากความเปนจริง หรือเรียนจากชีวิตจริงของผูปวย (patient-

based learning and practice) จะไดเกิดสมรรถนะ ศักยภาพ ความรูความเขาใจในการ

ทํางานดานนี้ไดจริง ๆ เพราะผูปวยแตละรายมีบริบทท่ีแตกตางกันไป ไมมีสูตรสําเร็จ ถายิ่ง

สามารถฝกกับผูปวยไดนานเทาไหร หรือมีความครอบคลุมโรคตาง ๆ ท่ีผูปวยเปน ซ่ึงจะมี

อาการตาง ๆ ท่ีไมสบายท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละโรค ก็จะยิ่งทําใหสามารถกลับไป

ทํางานจริง ๆ กับผูปวยท่ีมีความแตกตางหลากหลายไดมากข้ึนเทานั้น   

นอกจากนี้ ในลําดับแรกเลยทางศูนย KPC ยังมองดวยวา บุคลากรท่ีจะทําใหเกิดการ

ปรับระบบและรูปแบบการใหบริการดานนี้ไดจริง ก็คือ พยาบาลท่ีทํางานอยูในหอผูปวย 

(ward) จึงเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ีใหม หรือหนาท่ีเสริม3 3

33 

ท่ีเรียกวา “พยาบาลดูแลแบบประคับประคองประจําวอรด” หรือ “PCWN” (Palliative 

Care Ward Nurse) อยูในหอผูปวยทุกหอ แตในความเปนจริง ยังไมสามารถทําใหมีไดครบ

ทุกหอผูปวยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะพยาบาลแตละคนก็มีภารกิจลนมืออยูแลว เนื่องจาก

พยาบาลมีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับภาระงานท่ีตองทํา (ซ่ึงตรงนี้เปนประเด็นปญหาสําคัญของ

ระบบสุขภาพหรือระบบการดูแลผูปวยระยะทายใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความเปนจริงของบริบทการเปนสังคมสูงวัย และเปนประเด็นเชิงนโยบายท่ีสําคัญมาก ท่ี

                                                      
ขึ้น ในลักษณะโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ภายใตเครือขายโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2547-48  

33 เพราะอันท่ีจริง การท่ีจะมีตําแหนงใหม ก็ไมใชเรื่องงาย เน่ืองจากมีขอจํากัดดานการเพ่ิมอัตรากําลัง ดังน้ัน จึง
เปนเหมือนการเพ่ิมภารกิจหรือภาระหนาท่ีใหมใหกับพยาบาลท่ีมีตําแหนงอยูแลวมากกวา  
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จะตองมีการพิจารณาเรื่องอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับสภาพงานตอไปดวย เพราะไดรับเสียง

สะทอนมาจากเกือบทุกแหงท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยม)  

ดังนั้น การท่ีจะใหพยาบาลเขารับการอบรมเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน 2 สัปดาห หรือ 1-

2 เดือน จึงไมใชเรื่องงาย แตอยางนอยก็ควรจะตองมีจํานวน 1-2 คนในชวงตน เพ่ือให

สามารถประสานเชื่อมโยงการทํางานกับศูนยการุณรักษ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคัดกรอง

ผูปวย และการประสานกับแพทยเจาของไข เพ่ือสนับสนุนใหแพทยขอรับคําปรึกษา 

(consult) ในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองจากทีมงานของศูนย ฯ ในกรณีท่ีไมสามารถ

ยื้อการรักษาในแบบเดิมตอไปได เพราะเปนการรักษาท่ีเพ่ิมความทุกขทรมานใหกับผูปวย

มากกวาใหความสบาย (comfort care) ซ่ึงผูท่ีสามารถทําหนาท่ีตรงนี้ไดดีท่ีสุด ก็คือ พยาบาล  

จึงไดจัดอบรมพยาบาล เพ่ือใหมีความสามารถแสดงบทบาทเปน PCWN ได และมี

ความครอบคลุมในทุกตึกผูปวย ซ่ึงกอนการจัดอบรม ก็ไดมีการวางแผนการพัฒนารวมกัน โดย

การประชุมคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติ ท่ี ทําเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง (community of practice : COP PC) เพ่ือกําหนดนโยบาย ทิศทางและ

รายละเอียดตาง ๆ รวมกัน เชน บทบาทของ PCWN  

นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันใหเกิดทีมดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (patient care 

team : PCT PC) ของแตละแผนกและหอผูปวยตาง ๆ โดยเฉพาะอายุรศาสตรและ

ศัลยศาสตร ในขณะท่ีศูนยการุณรักษทําหนาท่ีเชื่อมโยงทีมงานของศูนย KPC (KPC Team) 

และหอผูปวย เปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา และประชุมรวมกันทุก 2 เดือน นอกจากนี้ ยังไดจัดทํา

แนวทาง (guidelines), หลักปฏิบัติ/กฎระเบียบ/บันทึกขอตกลง (protocol), ผังการ

ดําเนินงาน (workflow) กลองเครื่องมือ (toolkit) และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหกับหอผูปวย

ตาง ๆ ใน  รพ. ศรีนครินทร รวมถึงสนับสนุนการยืมอุปกรณทางการแพทยไปใชท่ีบานอยาง

เต็มท่ีดวย   

สําหรับข้ันตอนการทํางานท่ีสําคัญท่ีกําหนดไว ก็คือ เม่ือพยาบาล PCWN คัดกรอง

ผูปวยแลว แพทยจะเปนคนยืนยันอีกครั้ งหนึ่ งว าสมควรเขาสู ระบบการดูแลแบบ

ประคับประคอง และหลังจากนั้น ก็จะมีการลงทะเบียนผูปวย และสงเคสผูปวยใหกับพยาบาล

ประคับประคองท่ีดูแลท่ัวไป (General PC) สําหรับกรณีท่ีไมมีความซับซอนของอาการและตัว

โรค แตถาเปนกรณีท่ีมีความสลับซับซอน (complications) จะสงใหแพทยและพยาบาล

ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลแบบประคับประคอง (Specialist PC)  

นอกจากนี้ ศูนย KPC ยังทํางานประสานเชื่อมโยงกับตึกผูปวยนอก (OPD) โดยมีคลินิก

ใหคําปรึกษาท่ัวไปท่ีตึก OPD ทุกวันอังคารบาย และมีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง/ตามโรคท่ีเปน 
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กระจายกันไปในแตละวันในรอบสัปดาห ยกตัวอยางเชน คลินิกผูปวยระยะทายท่ีเปนโรคไต

วาย (ESRD PC Clinic) เปดคลินิกใหบริการทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ชวงเชา หรือ คลินิก

ผูปวยระยะทายท่ีสมองเสื่อมมาก ( Advance Dementia PC Clinic) มีทุกวันจันทรท่ี 4 ชวง

บาย เปนตน นอกจากนี้ ศูนย KPC ยังทํางานประสานเชื่อมโยงกับหองฉุกเฉิน (ER) ในกรณีท่ี

ผูปวยเกิดอาการท่ีจัดการไมไดนอกเวลาราชการ ก็จะเขามาท่ีหองฉุกเฉิน ก็จะมี pop-up 

ปรากฏบนระเบียนผูปวยวาเปนผูปวย PC ท่ีมีแผนการดูแลลวงหนา (advance care plan : 

ACP) ในกรณีเชนนี้ ER รับทราบทุกคน และ ER จะโทรหา KPC  

เปนท่ีแนนอนวา การติดตามเยี่ยมและดูแลผูปวยท่ีบาน (home care) ถือเปนภารกิจท่ี

สําคัญมากท่ีสุดภารกิจหนึ่งของการจัดการและการปรับระบบการดูแลแบบประคับประคองใน

บริบทของจังหวัดขอนแกนและภาคอีสาน เพราะผูปวยสวนใหญตองการกลับไปเสียชีวิตท่ี

บานของตนเอง (และตอมายังใชเรื่องนี้เปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการทํางานเรื่อง PC ท่ีสําคัญ

ดวยวาสถานพยาบาลสามารถชวยทําใหผูปวยไดกลับไปเสียชีวิตท่ีบานไดอยางสงบตามความ

ตองการท่ีแสดงเจตนาไวไดมากนอยแคไหนในแตละปดวย)  

สําหรับในกรณีของการประเมินเชิงวิเคราะหระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน ซ่ึงถือวาเปน

ประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงกับเรื่องการเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ (empowering 

community to act) ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวานั้น คณะวิจัยไดมีโอกาส

ติดตามและสังเกตการณการทํางานของทีมเยี่ยมบานผูปวยท่ีอาศัยอยูในชุมชนเมืองขอนแกน

ดวย ซ่ึงทีมเยี่ยมบานประกอบดวย พยาบาล, เภสัชกรฝกงาน (มาจากจังหวัดสกลนคร) และ

นักสังคมสงเคราะห ทําใหมองเห็นถึงความสําคัญของระบบการดูแลท่ีบาน เพราะผูปวย

สูงอายุสมองเสื่อมนอนติดเตียงเปนเวลานาน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลย และตองใหยา

มอรฟน ผูดูแลคือลูกสาวของผูปวย ซ่ึงผานการฝกอบรมในการดูแลและการใหยามอรฟนจาก

ศูนย KPC  

จากการพูดคุยกับผูดูแลหลักซ่ึงเปนบุตรสาวของผูปวย พบวา ไดลาออกจากงานมาดูแล

คุณแม แตท่ีจริงมีอาชีพเปนสถาปนิก (ซ่ึงสามารถทํางานแบบอิสระได) ทําใหสามารถทํางาน

จากท่ีบานได ไมมีความวิตกกังวลอะไร คุณแมเปนขาราชการเกษียณ ไมมีปญหาดานคาใชจาย 

บานก็ม่ันคง ไมมีปญหาอะไร นอกจากบางครั้งมีปญหาการใหยามอรฟนบาง (โดยเฉพาะ

ในชวงแรก ๆ ท่ียังไมคอยม่ันใจ) แตก็สามารถโทรปรึกษากับทางศูนย KPC ไดตลอดเวลา 

สําหรับผูปวยกรณีนี้ พบวา มีความพรอมในทุกดาน ท้ังครอบครัวท่ีมีความรูความเขาใจในโรค 

และความพรอมในการสนับสนุนระบบการดูแลท่ีบาน เพราะมีสถานท่ีพรอม มีเตียงปรับระดับ 

มีท่ีนอนลม และผูดูแลมีความยินดีท่ีจะดูแลแมใหมีความสบาย ไมทุกขทรมาน แมจะใช
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เวลานานเทาไหรก็ตาม สามีของผูปวยก็เปนขาราชการเกษียณ ทําใหมีรายไดสองทาง ทําให

สามารถจายคาใชจายสวนเกินไดท้ังหมด 34

34 แตเสียดายท่ีคณะวิจัยมีโอกาสไดเยี่ยมบานผูปวย

ในความดูแลของศูนย KPC เพียงรายเดียว ทําใหไมมีขอมูลในการนํามาเปรียบเทียบในเชิง

บริบทของผูปวยท่ีมีความแตกตางกันในดานเพศ อายุ อาชีพ โรคระยะทายท่ีเปน ฐานะทาง

เศรษฐกิจ คุณภาพผูดูแล เขตท่ีอยูอาศัยใกล/ไกล ในเมือง-นอกเมือง และการทํางานของทีม

เยี่ยมบานท่ีอาจมีความแตกตางกันไปตามบริบทเฉพาะดวย 

นอกจากนี้ ศูนย KPC ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบและโครงสรางองคกรหรือโครงสราง

ของศูนย อยางคอนขางสมบูรณ ทําใหมีทีมงานครบถวน - ซ่ึงท่ีจริง ศูนยการุณรักษนี้ มีชื่อ

เรียกเต็ม ๆ อยางเปนทางการวา “ศูนยความเปนเลิศดานการดูแลประคับประคองการุณ

รักษ” (Karunruk Palliative Care Excellence Center : KPC) อยูภายใตการบังคับ

บัญชาสั่งการของรองคณบดีฝายสนับสนุนความเปนเลศิและศูนยกลางบริการสุขภาพ มีแพทย

ประจําจาํนวน 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล (มีตําแหนงเปนหัวหนา

ศูนย) และตอมาไดมีการจางงานแพทยประจําเต็มเวลาเพ่ิมมาอีก 1 ทาน (นพ. อรรถกร รักษา

สัตย) ซ่ึงเขามาทํางานดวยใจรักและทุมเทมาก เชนเดียวกับอาจารยศรีเวียงสําหรับพยาบาล

คอย ๆ เพ่ิมจํานวนจากเดิมมีแค 2-3 คน เปนท้ังหมดจํานวน 7 คน รับผิดชอบ/ดูแลผูปวย

ระยะทาย ตามโรคท่ีแตละคนมีความเชี่ยวชาญ/ชํานาญการท้ัง 6-7 กลุมโรค35

35 ไดแก โรคทาง

สมอง/หลอดเลือดสมอง (Stroke/CVA) โรคไต/ไตวายเรื้อรัง (CKD) โรคเก่ียวกับปอด/ปอดอุด

ก้ัน/ถุงลมโปงพอง (COPD) โรคตับและมะเร็งทอน้ําดี (Liver and CCA) และโรคความจํา

เสื่อม/สมองเสื่อม (Dementia) ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับรายชื่อกลุมโรคตามการแบงของกรมการ

แพทย ตามเอกสารท่ีระบุในเชิงอรรถดานลาง  พบวา ยังขาดทีมงานท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ/ชํานาญ

การทางดานหัวใจ เอดส เด็ก และมะเร็งอวัยวะอ่ืน ๆ เทานั้น   

นอกจากนี้ ยังมีพยาบาลท่ีรับผิดชอบดูแลผูปวยในหอผูปวยวิกฤต (ICU) และอีกทาน

หนึ่งดูแลเรื่องการเยี่ยมบาน หรือระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (home care) ตอมาศูนย ฯ ยังมี

การจางงานนักสังคมสงเคราะห (social worker) เพ่ิมอีก 1 ตําแหนง เพ่ือใหสามารถแสดง

บทบาทในดานการดูแลมิติตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม-ความเชื่อท่ีเก่ียวกับผูปวย 

และ/หรือ ทําใหการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง สามารถดําเนินการไดอยาง

                                                      
34 ท้ังน้ี คณะวิจัยไมมีโอกาสไดไปเยี่ยมผูปวยคนอื่น ๆ ท่ีอาจมีปญหาหรือประสบกับภาวะความยากลําบากตาง ๆ 

โดยเฉพาะปญหาเรื่องคาใชจาย, ท่ีอยูอาศัย, ผูดูแล, วัสดุ-อุปกรณ/ผาออมสําเร็จรูป ฯลฯ เน่ืองจากระยะเวลา
ในการเยี่ยมบานมีนอยและทีมงานมีภารกิจอื่น ๆ ท่ีตองทํา 

35 โปรดดูเอกสารของกรมการแพทย เรื่อง Listed Disease of Palliative Care and Functional Unit หรือ
รายชื่อโรคท่ีเขาขายในการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย ประกอบดวย บรรณาธิการ โดย นพ.อากาศ 
พัฒนเรืองไล (กันยายน 2559)  
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ครอบคลุมทุกมิติ ไดอยางเต็มท่ี ครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ก็มีตําแหนงพนักงาน

การแพทย และตําแหนงเจาหนาท่ีดานธุรการ ดูแลรับผิดชอบดานการบริหารจัดการท่ัวไป 

สําหรับตําแหนงเภสัชกร ก็มีผูท่ีผานการอบรมจากศูนยฯ และทํางานสนับสนุนดานนี้ แตไมได

สังกัดศูนย KPC โดยตรง แตสามารถทํางานประสานเชื่อมโยงกันไดอยางเต็มท่ี ไมมีปญหาใดๆ  

สําหรับตําแหนงพยาบาลทุกตําแหนงท่ีทํางานในศูนย KPC นี้ พบวา อยูภายใต

โครงสรางท่ีชัดเจน โดยมีคณบดีมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับสูงสุด (ซ่ึงอันท่ีจริง ก็คือ อยู

ภายใตโครงสรางเดียวกันกับศูนย KPC เพียงแตอยูคนละปก) สําหรับปกของตําแหนงพยาบาล

ท้ังหมดนี้ อยูภายใตการบังคับบัญชาของรองคณบดีฝายโรงพยาบาลและผูอํานวยการ รพ. ศรี

นครินทร (ซ่ึงอยูระดับบนสุด รองจากคณบดี) ตําแหนงท่ีอยูใตสายการบังคับบัญชาของ 

ผูอํานวยการ ก็คือ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลฝายการพยาบาล และหัวหนางานบริการ

พยาบาล และรองลงมาอีกชั้นหนึ่ง คือ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลฝายทรัพยากรบุคคล และ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล (ซ่ึงเปนการบังคับบัญชาในเชิงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ไมใชในเชิงการบริการและวิชาการ เพราะการบังคับบัญชาหรือนิเทศงานใน

เชิงการบริการและวิชาการนั้น พยาบาลท้ังหมดตองอยูภายใตความรับผิดชอบของหัวหนา

ศูนยการุณรักษ ซ่ึงก็คือ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล)  

การจัดระบบและโครงสรางองคกรท่ีคอนขางลงตัวแบบนี้ ทําใหพยาบาลไดรับการ

สงเสริมและสนับสนุนอยางคอนขางเต็มท่ีจากรองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการพยาบาล

และหัวหนางานบริการพยาบาล และทําใหมีเสนทางการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ (career 

path) ท่ีคอนขางชัดเจนมากกวาสถานพยาบาลแหงอ่ืน ๆ ท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยม ทําใหมี

แรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงมีผลอยางมากตอความยั่งยืนของตัวระบบท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนใน

ระยะยาว36

36 ซ่ึงพบวา สถานพยาบาลแหงอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก ยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง

สายการบังคับบัญชา หรือยังไมคอยเห็นดวยกับการปรับโครงสรางใหมีความชัดเจน หรือ

บางแหงยังทําไมได เพราะไมไดรับการสนับสนุนเต็มท่ีจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

โดยตรง สงผลตอความม่ันคงและความย่ังยืนของระบบ ประเด็นนี้ จึงเปนประเด็นใหญอีก

                                                      
36 อยางไรก็ตาม คณะวิจัยไดรับขอมูลภายในอยางไมเปนทางการจากทีมงานพยาบาลของศูนยการุณรักษบางทาน

วา อันท่ีจริงคาตอบแทนพิเศษน้ันเปนทรัพยากรสวนตัวของ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ท่ีขอรับการสนับสนุนมา
จากครอบครัวและญาติพ่ีนอง เพ่ือนํามาจัดสรรใหทีมงานท่ีตองทํางานหนัก แตไมสามารถเบิกคาทํางานลวงเกิน
เวลาหรือคาตอบแทนพิเศษจากตัวระบบและโครงสรางท่ีเปนอยูได นอกจากน้ี เกี่ยวกับประเด็นความกาวหนา
ในเสนทางวิชาชีพ  (career path) ของพยาบาล ก็เชนกัน ท่ีปจจุบันยังไมมีความกาวหนาหรือยังไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องน้ีแตอยางใด  
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เรื่องหนึ่ง ท่ีควรไดรับการพิจารณาสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุด โดยเฉพาะในสวนของ

สถานพยาบาลท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    

 

2 

อบรมเสริมความรูและทักษะใหกับบุคลากรแผนกตาง ๆ  

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร 

นอกจากนี้ ศูนย KPC ยังไดทําการอบรมเสริมความรูและทักษะใหกับบุคลากรในแผนก

ตาง ๆ ของ รพ. ศรีนครินทร ครอบคลุมท้ัง แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช หูคอจมูก 

(ENT) บําบัดพิเศษ ผูปวยวิกฤต ตึกอุบัติเหตุ ตึกเด็ก หอผูปวยรวม ตึกหรือหอผูปวยพิเศษตาง 

ๆ รวมถึงพยาบาลดานไตเทียม พยาบาลมะเร็ง และพยาบาลท่ีทํางานในศูนยสุขภาพชุมชน

ดวย จํานวนรวมท้ังหมดประมาณ 350 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ท่ีปรากฏอยู

ในสไลดนําเสนอ ท่ีไดรับมาจากศูนย KPC) ท้ังนี้ มีหลักสูตรอบรมเสริมความรู ความเขาใจและ

ทักษะหลายแบบ หลายประเภท แตสวนใหญหรือประมาณ 67% (จํานวนประมาณ 235 คน) 

ไดรับการสื่อสารใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง ซ่ึงเปนหลักสูตร 1 วัน ซ่ึงสวนใหญหรือประมาณ 100 กวาคนเปนบุคลากร

จากแผนกอายุรกรรม และแผนกศัลยกรรม รองลงมา คือกลุมบุคลากรท่ีทํางานอยูในหอผูปวย

วิกฤต แผนกหูคอจมูก และแผนกอุบัติเหตุ ตามลําดับ  

สําหรับหลักสูตรท่ีผูเขาอบรมเขารวมเปนอันดับ 2 รองจากหลักสูตรสรางความ

ตระหนัก 1 วัน ก็คือ หลักสูตร 6 modules37 ซ่ึงมีผูผานหลักสูตรนี้จํานวน 37 คน สวนใหญ

สังกัดแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรม (11 คน และ 10 คน เรียงตามลําดับ นอกนั้นมาจาก

แผนกอ่ืน ๆ) สําหรับหลักสูตร 4 สัปดาห พบวา มีผูผานการฝกอบรมจํานวน 31 คน และ

หลักสูตรพ้ืนฐาน ท่ีเรียกวา BCCPN (Basic Certificate Course for Palliative Nurse) มี

จํานวนผูผานการฝกอบรมจํานวน 32 คน ซ่ึงจากจํานวนนี้ พบวา 14 คน มาจากแผนก

ศัลยกรรมและอายุรกรรม ท่ีเหลือนอกนั้น มาจากแผนกอ่ืน ๆ  

                                                      
37 ตอมาไดมีการปรับ/เพ่ิมเปนหลักสูตร 9 modules ใชสําหรับอบรม PCWN ใน รพ.ตาง ๆ ท่ัวภาคอีสาน ซ่ึงเปน

หลักสูตรแบบ TOT สําหรับ 9 modules ประกอบดวย 1. Concepts and assessment.  2. Pain 
Management.  3. Non-pain symptom management.  4. Last hours of life. 5. Communication 
skills. 6. Psychosocial, spiritual, and bereavement care. 7. Ethical Issues in PC 8. Discharge plan 
and home-care และ 9. Goal setting and advance care plan 
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ยกระดับศักยภาพและความรูความสามารถของทีมงานและเครือขาย  

ดวยการสนับสนุนทางวิชาการ และเคร่ืองมือการทํางาน 

เพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพการทํางานของทีมงานท้ังหมดของ  รพ. ศรีนครินทร 

รวมถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการดูแลแบบประคับประคอง ท่ีมีความเชื่อมโยง

กันระหวาง  รพ. ศรีนครินทร และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท้ังในเขตสุขภาพท่ี 7, 8, 9, 10 หรือใน

ภาคอีสานท้ังหมด คณะวิจัย พบวา นอกจากการจัดทําเอกสารตาง ๆ โดยเฉพาะเอกสารทาง

วิชาการ คูมือการทํางานตาง ๆ สําหรับบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลและหอผูปวย

ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังดานอาหาร/โภชนาการ การใหยา การดูแลอาการ การดูแลท่ีบาน การ

ดูแลผูปวยระยะใกลเสียชีวิต ฯลฯ รวมถึง สมุดประจําตัวผูปวย, เอกสารการดูแลดาน

โภชนาการในผูปวยระยะประคับประคอง, เอกสารการรักษาอาการปวดดวยยามอรฟน ฯลฯ 

ศูนย KPC ยังไดจัดทําเอกสารและคูมือ สําหรับตัวผูปวย ผูดูแล ครอบครัว และจิตอาสาอีก

หลายเลมดวย อาทิเชน เอกสารการดูแลผูปวยแบบประคับประคองสําหรับผูใหการดูแล การ

ดูแลผูปวยระยะทายสําหรับผูใหการดูแล หรือ “หนังสือปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจอยางไร เพ่ือ

รับมือกับความทุกขโศกจากการสูญเสีย” เปนตน นอกจากนี้ ก็ยังมีเอกสารทางวิชาการตาง 

ๆ อีกจํานวนมากท่ีผลิตข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ท้ังเอกสารท่ีเขียนข้ึนเอง

โดยทีมงานของศูนย KPC และเครือขาย และเอกสารแปล ท่ีเปนองคความรูหรือชุดความรู

สําคัญ ๆ ท้ังของอังกฤษ อเมริกา สิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย ฯลฯ  

สําหรับเอกสารทางวิชาการท่ีใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบ

ท่ีสําคัญมาก ก็คือ เอกสาร “คูมือแนวทางการดําเนินงาน ศูนยดูแลประคับประคองใน

โรงพยาบาล” (Operational Guidelines for Hospital Palliative Care Program) ท่ี มี

เนื้อหาเก่ียวกับ Work Flow, Guidelines และแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมท้ัง

เรื่อง การคัดกรองผูปวย การวางแผนการดูแลรักษา การรับปรึกษา/สงตอใหทีม PC บทบาท

หนาท่ีของ PCWN การจัดการอาการปวดและอ่ืน ๆ บทบาทหนาท่ีของเภสัชกร การสื่อสาร

ขอมูล/ใหคําปรึกษา/การดูแลดานจิตสังคม-จิตวิญญาณ การวางแผนจําหนายผูปวย 

(Discharge Plan) การดูแลระยะใกลเสียชีวิต การบริหารยาใตผิวหนัง การนํายามอรฟนฉีดไป

ใชท่ีบาน การสงตอ-ติดตาม-ดูแลตอเนื่อง การถอดถอนเครื่องพยุงชีพ การเขาถึงบริการ 24 

ชม. การดูแลในภาวะฉุกเฉิน การทํางานของ OPD PC คลินิก และการดูแลผูสูญเสีย ซ่ึงเปน

เอกสารคูมือแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญมาก ท่ีโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ก็ไดนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบของแตละโรงพยาบาลดวย     
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นอกจากนี้ ก็ยังมีเอกสารคูมือทางวิชาการท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือใหเกิดมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน ท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือกระตุน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ระบบใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง จํานวน 2 เลม เลมแรก คือ “เอกสารสมุดคูมือประเมิน

ตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง”(Self-

Assessment Workbook Quality Standards for Palliative Care) (จํานวน 39 หนา พิมพ

เม่ือ สิงหาคม 2561) ซ่ึงมีมาตรฐานคุณภาพท้ังหมด 11 ดาน ครอบคลุมต้ังแตเรื่อง 1) 

โครงสรางศูนยดูแลประคับประคอง บุคลากรและเครื่องมือ 2) การลดอุปสรรคการเขาถึง

บริการการดูแลแบบประคับประคอง 3) การสงตอและการเชื่อมประสานบริการ 4) การ

ประเมินแบบองครวมและการวางแผนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องโดยการทํางานแบบสห

สาขาวิชาชีพ 5) การวางแผนการดูแลลวงหนา 6) การดูแลโดยผูปวยเปนศูนยกลาง 7) การ

ดูแลผูปวยระยะใกลเสียชีวิต 8) การสนับสนุนผูดูแล 9) การดูแลภาวะสูญเสีย 10) การเขาถึง

และการใชยากลุม opioids และสุดทาย 11) คือ การพัฒนาคุณภาพ สําหรับการใหระดับคา

คะแนน ไดกําหนดไวท้ังหมด 6 ระดับ ตั้งแต 0 คะแนน (ไมมีการปฏิบัติดังกลาว) จนถึง 100 

คะแนน (มีการปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ เปนประจําตลอดเวลา)  

สําหรับเกณฑการประเมินตนเองโดยภาพรวม ทางศูนย KPC และเครือขายการดูแล

ผูปวยระยะทาย ไดกําหนดไว 3 ระดับ คือ ดี, ปานกลาง และยังตองปรับปรุง และยังใหผู

ประเมินตนเองท่ีเก่ียวของกับระบบการดูแล ฯ ระบุปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการ

ดูแลผูปวยแบบ PC รวมถึงโอกาสในการพัฒนา การแกไขปญหา และแผนการดําเนินการใน

ดานการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม ในการประเมินแตละครั้งอีกดวย อยางไรก็ดี คณะวิจัยยัง

ไมมีโอกาสไดขอดูเอกสารผลการประเมินตนเองของทีมงาน และขณะท่ีมีการนําเสนอผลงาน

พรอมการซักถามประเด็นตาง ๆ ก็ไมมีโอกาสไดพูดคุยกันในประเด็นนี้แตอยางใด จึงยังไม

ทราบผลในการปฏิบัติหรือผลของการใชเอกสารเพ่ือการประเมินตนเองของทีมงานแตอยางใด 

สําหรับเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการดูแล ฯ ท่ีสําคัญอีกเลมหนึ่งคือ 

“มาตรฐานคุณภาพการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง” (Quality Standards 

for Palliative Care) (จํานวน 57 หนา พิมพเม่ือกันยายน 2561) ซ่ึงบรรจุมาตรฐานคุณภาพ 

11 มาตรฐาน (เหมือนกับมาตรฐาน 11 ดาน ท่ีปรากฏอยูในเอกสารสมุดคูมือประเมินตนเอง 

ตามท่ีนําเสนอมาขางตนท้ังหมดทุกมาตรฐาน) แตละมาตรฐานมีตัวชี้วัดยอยของแตละ

มาตรฐาน รวมท้ังหมดทุกมาตรฐานมี 47 ตัวชี้วัด ยกตัวอยางเชน มาตรฐานคุณภาพท่ี 1 เรื่อง
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โครงสรางศูนยดูแลประคับประคอง บุคลากรและเครื่องมือ มีท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด สําหรับการ

วัดแบงเปน 3 ระดับ คือ A, B และ C38   

อนึ่ง เอกสารเก่ียวกับมาตรฐานการดูแลท้ังสองเลมดังกลาวมานี้ จัดทําโดย เครือขาย

การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง (Thai Palliative Care Network : TPCN) 

และศูนย KPC ซ่ึงเม่ือพิจารณารายช่ือคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานคุณภาพจํานวน

ท้ังหมด 28 คน จะเห็นไดวา ไดเกิดความรวมมือกันในบรรดากลุมผูบุกเบิกในการทํางาน

ดานนี้ ท่ีสวนใหญเปนแพทยและพยาบาล (แพทยจํานวน 19 คน และพยาบาลจํานวน 9 

คน) จากโรงพยาบาลตาง ๆ ในทุกภูมิภาค  ครอบคลุมท้ังอีสาน เหนือ กลาง/กรุงเทพ และ

ภาคใต ไดแก  รพ. ศรีนครินทร (ศูนย KPC) จ.ขอนแกน  รพ. เลย  รพ. ขอนแกน  รพ. 

อุดรธานี  รพ. มะเร็งอุดรธานี  รพ. รอยเอ็ด  รพ. บุรีรัมย  รพ. นางรอง บุรีรัมย  รพ. 

มหาราช นครราชสีมา  รพ. ผูสูงอายุแมคเคน เชียงใหม  รพ. แมสอด ตาก  รพ. พุทธชิน

ราช พิษณุโลก  รพ. อยุธยา  รพ. พระมงกุฎฯ กรุงเทพ กรมการแพทย  รพ. วชิระ ภูเก็ต  

รพ. สงขลา จ.สงขลา และ  รพ. ยะลา จ.ยะลา  

  

                                                      
38  รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัด โปรดดูในเอกสารท้ังสองเลมท่ีกลาวถึง 
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เกิดเครือขายชุมชนคนหัวใจเดียวกัน:  

ผลของการขับเคลื่อนดวยโครงสรางที่ไมเปนทางการ 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาโครงสรางการทํางาน/การขับเคลื่อน/การประสานเชื่อมโยงกันใน

ลักษณะเชนนี้ ท่ีเปนลักษณะขามภาค สวนหนึ่งถือวาเปนความพยายามในการสรางบรรทัด

ฐานในการทํางานรวมกัน อีกสวนหนึ่งถือวาเปนการทํางานท่ีมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ท่ี

ตองการใหเกิดการกระจายตัวออกไปของแนวคิดและรูปแบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง จึงทําใหเกิดเครือขายการทํางานท่ีขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ และยังสงผลตอ

การยกระดับคุณภาพของระบบภายใน ท้ังระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของ

สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีเขารวมเปนเครือขายในระยะนี้ดวย (ตามท่ีปรากฏรายชื่อบุคคลและ

สถานพยาบาลท่ีสังกัดขางบน)  ซ่ึงหมายถึงวา ไดเกิดการขยายตัวในลักษณะแนวราบ แบบไม

เปนทางการ หรือไมไดเปนไปตามโครงสรางท่ีเปนทางการ แตเกิดข้ึนเพราะมีหัวใจและความ

สนใจเดียวกัน เพราะเห็นความสํา คัญหรือให คุณคา กับระบบการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง ไมใชเกิดข้ึนเพราะการใชอํานาจสั่งการของผูบังคับบัญชาองคกรหรือ

หนวยงานท่ีแตละคนสังกัดอยู แตเปนเพราะรูจักกัน มีการสื่อสารกันดวยชองทางตาง ๆ จึง

ชักชวนกันมาทําในสิ่งท่ีเชื่อรวมกัน ใหคุณคารวมกัน ซ่ึงจริง ๆ แลว ถาอิงตามกรอบกฎบัตร

ออตตาวา ในกรณีเชนนี้ ก็อาจจะเขาขายคําวา “ชุมชน” แตเปนชุมชนในความหมายท่ีมี

ความสนใจเหมือนกันหรือมีวัฒนธรรมยอยรวมกัน (common interest or common 

sub-culture) ซ่ึงก็หมายถึงดวยวา ชุดโครงการ ฯ ไดมีสวนในการผลักดันใหเกิดชุมชน

แบบนี้ข้ึน ซ่ึงก็ถือวาเขาขายความหมาย “การสรางเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ” 

(Empowering community to act) ตามกรอบออตตาวาดวยเชนกัน   

ดังนั้น การทํางานของชุดโครงการ ฯ จึงไมไดทําใหเกิดระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน 

(Home care) บนฐานของชุมชนเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร หรือชุมชนในความหมายทางการ

ปกครองของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเรียกวา หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดเทานั้น แตได

เกิดเครือขายการทํางานแนวราบแบบขามจังหวัดและขามภูมิภาค บนฐานของ “ชุมชนคนท่ีมี

หัวใจ ความสนใจ คุณคาและวัฒนธรรมเดียวกัน”  มาเจอกัน พูดคุยกัน จับมือกันทํางาน 

แบบกัดไมปลอย เหมือนดังท่ี นพ.อรรถกร รักษาสัตว ซ่ึงเปนแพทยประจําอีกทานหนึ่งของ

ศูนย KPC ไดกลาววา เวลาทีมงานและเครือขายมาประชุมกัน ไมไดคุยเรื่องความรูอยาง

เดียว แตคุยกันเพ่ือชวยกันพยุงทีมงานหรือคนท่ีมีหัวใจเดียวกันเอาไว ดังคําพูดตอไปนี้.... 

“จากการประชุมทุกครั้งของเรา มันไมเหมือนการจัดประชุมท่ีแควา มาสอนกัน มาใหความรู 
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แตเปนการชวยพยุงทีมใหเห็นวา เรายังมีคนท่ีมีหัวจิตหัวใจเดียวกัน เรายังมีคนท่ีพรอมจะ

เหนื่อยไปดวยกัน ในเปาหมายเดียวกัน เรายังมีคนท่ีมุงเห็นประโยชนของสวนรวมไปดวยกัน” 

(สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2562 ท่ีโรงแรมอวานี ขอนแกน)  

เพราะฉะนั้น การทําแบบนี้จึงทําใหเกิด “ชุมชนคนหัวใจเดียวกัน” ท่ีพรอมเดินหนา

การทํางาน ไมกลัวความยากลําบาก ความเหนื่อย เพราะมีเปาหมายเดียวกัน คือ การ

ปรับเปล่ียนระบบการดูแลรักษาจากแบบเดิม ท่ีมีความรุนแรง ขาดจริยธรรม ไมคํานึงถึง

เรื่องการตายอยางมีศักดิ์ศรี ไมสนใจผูปวยท่ีใกลตายหรือไมรูวิธีชวยใหจากไปอยางสงบ 

ไมบอกความจริงกับผูปวยและญาติ มีการกระทํารุนแรงตอรางกายและจิตใจ เพ่ือใหเกิด

การเปล่ียนแปลงไปสูระบบบริการท่ีมีความออนโยน คํานึงถึงจิตใจและความตองการ

หรือไมตองการของผูปวย เพ่ือใหผูปวยไดจากโลกนี้ไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย เพราะเครือขายนี้มองวาชีวิตของมนุษยทุกคนมีคุณคา ควรไดรับการเคารพและการ

ปฏิบัติอยางนุมนวล ออนโยน ละเมียดละไม ไมทําใหทุกขทรมาน ซ่ึง นพ.อรรถกร รักษาสัตย 

มองวา..... “คณะแพทยฯ ตาง ๆ ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้ หรือทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในคณะแพทยฯ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน เร็วข้ึน” 
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5 

มาตรฐานคุณภาพของระบบบริการ:  

สิ่งที่ตองการ และ สิ่งที่พบในพ้ืนที่ 

อยางไรก็ดี จากการไปเยี่ยมพ้ืนท่ี/สถานพยาบาลในระดับตาง ๆ ท่ัวประเทศใน 17-18 

จังหวัด พบวา เรื่องการประเมินระบบและประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพตามท่ีกลาว

มาขางตนท่ีดําเนินการยกรางหรือผลิตไวแลวโดยศูนย KPC และเครือขาย TPCN นั้น ยังไม

คอยไดรับการกลาวถึง หรือยังไมมีสถานพยาบาลใดท่ีเนนย้ําถึงความสําคัญของเรื่องการ

ประเมินระบบและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของศูนย KPC และเครือขาย TPCN ยกเวน 

กรณีของการประเมินตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนโดยกรมการแพทย 3939 และยกเวนกรณีของ  รพ. 

เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ท่ีดูใหความสําคัญกับเรื่องการประเมินผลการทํางานเปนอยางมาก 

เพราะสามารถแสดงถึงท่ีมาของขอมูลท่ีใชในการประเมินและสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน 

เปนระบบ มีความโปรงใส และอีกบางแหงท่ีนําเสนอผลการประเมินตามตัวชีว้ัดบางสวน เชน  

รพ. ศูนยขอนแกน,  รพ. เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย,  รพ. ตาก,  รพ. แมสอด,  รพ. นาน,  

รพ. ตรัง,  รพ. พล,  รพ. หวยยอด และ  รพ. สิชล เปนตน  

จากการสังเกต พบวา การประเมินตามตัวชี้วัดของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาและผลักดันระบบดวยตัวชี้วัดโดยตรง ไมวาจะเปน สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) กรมการแพทย, สช. และ สปสช. พบวา นาจะยังอยู

ในชวงท่ีใหความยืดหยุน เพ่ือกระตุน สนับสนุน ใหระบบการดูแลผูปวยระยะทายของแตละ

สถานพยาบาลเกิดข้ึนไดในระดับหนึ่งกอน เพราะถามีตัวชี้วัดจํานวนมากหรือเปนภาคบังคับ ก็

จะทําใหเกิดการตึงตัว เปนการเพ่ิมภาระ มากกวาเปนการสนับสนุนหรือเปนแรงกระตุน และ

กลายเปนขอจํากัดในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายมากกวาเปนปจจัยเสริม  

นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นดวยวา สถานพยาบาลตาง ๆ สามารถหยิบเอาตัวชี้วัดตัวใด

ข้ึนมาประเมินระบบของหนวยงานของตนหรือท่ีตนเองและทีมงานพัฒนาข้ึนมาก็ได หรืออาจ

ใชประมาณ 3-4 ตัวชี้วัดกอนก็ได อาทิเชน รอยละของการเขาถึงยา opioids รอยละของการ

                                                      
39 ซ่ึงฐานขอมูลรวมท่ีกรมการแพทยนําเสนอไวบนเว็บไซดน้ัน คณะวิจัย ก็ยังไมคอยแนใจวาไดมาดวยวิธีการใด 

เพราะจากการไปเยี่ยมหนวยงาน/โรงพยาบาล/สถานพยาบาลตาง ๆ จํานวน 62 แหงท่ัวประเทศ ดูเหมือนจะ
ยังไมมีหนวยงานไหนจัดทําฐานขอมูลการประเมินตามตัวช้ีวัดไดอยางชัดเจน ครอบคลุม ตรงตามมาตรฐาน
เดียวกันหรือเปนชุดมาตรฐานเดียวกันอยางครบถวน แตกลับเห็นความแตกตางหลากหลาย และความยืดหยุน
ตามบริบทแตละแหง ยกเวนกรณีของ รพ.เทพา จ.สงขลา ท่ีมีการจัดเก็บและบันทึกขอมูลท่ีมาของตัวช้ีวัดตาง 
ๆ อยางคอนขางละเอียด และไดแสดงใหเห็นถึงท่ีมาของขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีใชในการประเมินอยางคอนขาง
ชัดเจน 
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วางแผนการดูแลลวงหนา (Advance Care Plan : ACP) รอยละของการมีระบบ Home 

Care ท่ีชุมชนมีสวนรวม รอยละของผูปวยท่ีเสียชีวิตท่ีบานไดตามความตองการ เปนตน ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา เรื่องการทํางานตามตัวชี้วัดหรือมาตรฐานคุณภาพนั้นจะตองใชเวลาอีกนาน

พอสมควรทีเดียว หรือคงตองรอใหสามารถจัดตั้งทีมงานและระบบการดูแลไดอยางครอบคลุม

มากข้ึนเสียกอน จึงจะสามารถนําชุดตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพมาใชท้ังหมดได    

โดยเฉพาะในบริบทเมืองใหญ ท่ีมี รพศ./รพท. ท่ีจะตองมีแพทยทํางานประจํา/เต็ม

เวลา มีพยาบาลเพียงพอกับจํานวนผูปวย มีเภสัชกรรับผิดชอบเรื่องยา มีนักจิตวิทยาหรือ

พระสงฆ/ผูนําทางจิตวิญญาณ (ของแตละศาสนา) ในการดูแลมิติจิตใจ/ภาวะทางจิต/จิตต

ปญญา/จิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปญญา มีแพทยแผนไทย มีนักกิจกรรมบําบัดหรือการ

บําบัดตาง ๆ ท่ีเปนการแพทยทางเลือก อาทิเชน ดนตรีบําบัด ศิลปะบําบัด วารีบําบัด ฯลฯ ใน

การชวยทําใหผูปวยท่ียังมีการรับรูท่ีดี มีการเคลื่อนไหวได สามารถผานเวลาของตนเองไปได

อยางมีคุณคา ไมเบื่อหนาย ไมเหงา ไมซึมเศรา  

สําหรับบทบาทของนักโภชนาการ/โภชนากร ก็เชนกัน พบวา มีความสําคัญมาก เพราะ

ผูปวยระยะทายจํานวนไมนอย ยังสามารถทานไดหรือตองการทานอาหารเบา ๆ แตไมมี

อาหารท่ีเหมาะสมใหทาน ซ่ึงสวนใหญตองใชอาหารทางการแพทยท่ีมีราคาแพง และไม

สามารถจายได (ในกรณีท่ีมีฐานะยากจน) รวมถึง การมีนักสังคมสงเคราะหในทีมงาน เพ่ือชวย

เรื่องการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีซับซอน ท่ีตองเก่ียวของกับท้ังตัวผูปวยเอง ครอบครัว ปญหา

ทางเศรษฐกิจ ท่ีอยูอาศัย ชุมชนและองคกรภาคีอ่ืน ๆ  
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เม่ือมีทีมงานท่ีพรอมระดับหนึ่งแลวและมีสิ่งสนับสนุนตาง ๆ พรอมเพรียง จึงคอยนํา

ชุดตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพมาใชท้ังแผง ซ่ึงท่ีจริงโมเดลนี้สอดคลองกับบริบทสังคมไทย ท่ีไม

สามารถเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไดอยางเต็มรูปแบบ ท่ัวถึง พรอม ๆ กันท้ังหมด เนื่องจากติด

ปญหาหลายอยาง ท้ังเรื่องการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง ระบบงบประมาณ  หรือวาท่ีจริงควรกําหนดหนาตา/

โฉมหนาของระบบท่ีตองการใหครบถวน และมีการสื่อสารเชิงรุกกับสถานพยาบาลตาง ๆ ให

ทําการจัดตั้งหรือปรับระบบ พรอม ๆ กับการจัดทํางบประมาณรองรับท้ังระบบ และนําระดับ

มาตรฐานคุณภาพมาใชในการประเมินผลการทํางาน  

ในขณะท่ีปกฝายผลิตบุคลากร ท้ังคณะแพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย จิตแพทย 

จิตวิทยา สังคมสงเคราะห โภชนาการ แพทยแผนไทย ฯลฯ ก็จะตองมีการปรับระบบการเรียน

การสอนเชนเดียวกัน โดยเพ่ิมเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเขาไปในหลักสูตรใหเพียงพอ

ตอการมีศักยภาพ ความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางานดานนี้ตอไป ทางเลือกไหน นาจะ

มีความเปนไปได หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีทันกับปญหาและความตองการท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนแบบกาวกระโดดมากกวากัน?? ขอท้ิงประเด็นนี้ไวใหเปนประเด็นเชิงการพัฒนารวมกัน

ตอไปดวย 

อยางไรก็ดี คณะวิจัยไดรับเอกสารชิ้นหนึ่งท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกระตุน สนับสนุน 

สงเสริมการยกระดับมาตรฐานของระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท้ังใน

ระดับหนวยงาน/สถานพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเครือขาย ซ่ึงเปนเอกสารสรุปการ

พูดคุยกันอยางไมเปนทางการเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 ระหวางแกนขับเคลื่อนหลักในเรื่อง

นี้ โดยเฉพาะ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล และ นพ.โรจนศักดิ์ ทองคําเจริญ กับทางสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) โดยมี พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ ในฐานะ

รองผูอํานวยการ สรพ. และ นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล ผูทรงคุณวุฒิ สรพ. เขารวม ซ่ึงสามารถ

สรุปไดวา ท้ังสองฝายมีความเห็นพองตองกันวา ทาง สรพ. มีมาตรฐานการรับรองรายโรค 

(Disease Specific Certification - DSC) และมีการรับรองเรื่องเครือขายจังหวัด (Provincial 

Network Certification - PNC) ซ่ึงเปนมาตรฐานข้ันสูงของการพัฒนาระบบบริการ หรือเปน

มาตรฐานกลางท่ีใชรวมกัน ซ่ึงสามารถนํามาใชควบคูกับมาตรฐานคุณภาพและการประเมิน

ตนเองท่ีทางศูนยการุณรักษ (KPC) และเครือขาย TPCN ไดพัฒนาไวแลว (ตามท่ีบทวิเคราะห

นี้ไดสรุปยอเนื้อหาสาระของมาตรฐานคุณภาพและการประเมินตนเองไวแลวขางตน) หรือควร

มีการใชมาตรฐานคุณภาพดาน PC รวมกับ DSC กลางนั่นเอง 
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ซ่ึงจริง ๆ แลว ทางศูนย KPC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผานการทํา 

DSC ไปแลว และถาพ้ืนท่ีใดมีศักยภาพและตองการเขาสู DSC ก็ควรมีการดําเนินการ ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ นพ.โรจนศักดิ์ ทองคําเจริญ ซ่ึงเปนแกนขับเคลื่อนหลักเรื่องนี้ และเปนหัวหนา

ทีม PC ของ  รพ. แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก เม่ือวันท่ี  18 กันยายน 2562 ก็ไดรับขอมูลมาวา

มีความประสงคท่ีจะพัฒนา DSC ของ  รพ. แมสอด เพ่ือใหระบบมีมาตรฐานมากข้ึน ไดรับ

การยอมรับจากทุกฝาย และไดรับการยอมรับจากผูบริหารระดับสูงและผูตรวจราชการ ซ่ึงจะ

ทําใหระบบไดรับการสนับสนุนมากข้ึนในทุกดาน รวมถึงเรื่องงบประมาณ และมีความยั่งยืน  

นอกจากนี้ แกนขับเคลื่อนหลักในเรื่องนี้ท้ัง 4 ทาน ยังเห็นพองตองกันวาจะมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard) ท่ีทําไวโดย TPCN และจะแนะนําให

สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทุกแหงนํามาตรฐานระดับพ้ืนฐานตาง ๆ ของระบบการดูแลใส

เขาไปอยูในระบบการประเมินของแตละแหงดวย โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนเรื่องกระบวนการ

ดูแล (processes of care) เชน อยางนอยทุกสถานพยาบาลควรจะสามารถประเมินเรื่อง 

การมีแผนในการดูแลลวงหนา (Advance Care Plan : ACP), การจัดการอาการรบกวนข้ัน

พ้ืนฐาน (Basic Symptoms Management : BSM) และเรื่ อ ง คุณภาพชี วิ ตระยะทาย 

(Quality of End of Life : QEOL) เปนตน  
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ความสําคัญของวิชาชีพแพทยตอการยกระดับมาตรฐานระบบบริการ  

พรอม ๆ กับยกระดบัสถานภาพศูนย KPC และปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

สําหรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะและการปฏิบัติท่ีถูกตองใหกับ

กลุมวิชาชีพแพทยและวิชาชีพอ่ืน ๆ สําหรับคนท่ีอยูนอก  รพ. ศรีนครินทรนั้น เปนท่ี

แนนอนวา ศูนย KPC ก็ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องหรือท่ีจริงดําเนินการมาตั้งแตกอนการ

กอตั้งศูนย ฯ อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2553 ดวยซํ้า (แตอาจจะอยูในสเกลท่ีเล็ก) ซ่ึงถือ

เปนสวนหนึ่งของการเตรียมความพรอมดานความรูและทักษะใหกับบุคลากร ท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดก็วาได เพ่ือนําไปสูการปรับระบบและรูปแบบการใหบริการในสถานพยาบาลตาง ๆ ใหได

มาตรฐานท่ัวประเทศ โดยวางแผนไววาจะยกระดับสถานภาพศูนย KPC  รพ. ศรีนครินทร 

เปนศูนยการอางอิงดานการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง (Palliative Care 

Reference Center : PCRC) ท่ีสามารถใชเปนศูนยเทียบเคียง (Benchmark) กับศูนย

อ่ืน ๆ ท่ีกําลังอยูในชวงการพัฒนาระบบข้ึนมาดวย   

อยางไรก็ดี ณ จุดนี้ ก็ยังคงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและนาเปนหวงอยูพอสมควร 

เนื่องจากขอมูลจากการสัมภาษณแกนหลักของศูนย KPC ณ ปจจุบัน พบวา ศูนย ฯ มีแพทย

เพียง 2 ทาน ซ่ึงยังไมเพียงพอ เม่ือเทียบกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีจํานวนผูปวย

มากข้ึน และมีการสื่อสารในองคกรแพทย การพัฒนาความรูและทักษะมากข้ึน แพทยให

ความสําคัญกับเรื่องนี้มากข้ึน ทําใหมีการ consult เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย และอันท่ีจริง พญ.

ศรีเวียง ไพโรจนกุลนั้น ทานเกษียณอายุราชการแลว แตยังคงทํางานคอนขางหนัก  

สําหรับ นพ.อรรถกร รักษาสัตย ซ่ึงเปนแพทยประจําศูนยท่ีสําคัญอีกทานหนึ่ง ก็ไดเลา

ใหฟงดวยวา การท่ีจะใหมีแพทยมาทํางานตรงนี้เพ่ิม ก็ไมใชเรื่องงาย เพราะเปนภารกิจท่ี

คอนขางหนัก และตองเสียสละในเรื่องตําแหนงทางวิชาการ เพราะไมไดเปนอาจารยในคณะ

แพทยศาสตร เม่ือเปรียบเทียบกับแพทยรุนเดียวกันท่ีจบมาและปจจุบันมีตําแหนงทางวิชาการ 

มีความไดเปรียบกวาในดานตาง ๆ ซ่ึงถาไมใชใจรักและพรอมเสียสละความกาวหนาสวนตัว ก็

เปนการยากท่ีจะมาทําตรงนี้ ดังนั้นมาตรการในการสรางแรงจูงใจใหแพทยมาทํางานเรื่องนี้

แบบเต็มเวลา จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ และควรใหแพทยไดเรียนรูต้ังแตยังเรียนอยูในโรงเรียน

แพทย จึงจะทันกับปญหาและความตองการ มากกวามานั่งแกไขปญหาในภายหลัง เปนตน  

ดังนั้น สถานภาพการเปนศูนยอางอิง หรือ Reference Center ก็อาจจะไมงาย หรือ

อาจจะไมยั่งยืนตลอดไปหรือไม และทําอยางไร จึงจะทําใหแพทยสนใจเรื่องนี้มากข้ึน หรือวา
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สถานการณจะดีข้ึนเม่ือแพทยเวชศาสตรครอบครัวเขาสูระบบมากข้ึน ตามแผนการผลิตแพทย

ดานนี้ของกรมการแพทยและราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 

6,500 คนในชวงเวลา 10 ป หรือในชวงป พศ.2562-2572 (ขอมูลจากการสัมภาษณ พญ.ปฐม

พร ศิรประภาศิริ, ท่ีปรึกษากรมการแพทย, 5 มิถุนายน 2562)    

เนื่องจากแพทยเปนวิชาชีพท่ีมีอํานาจและบทบาทหนาท่ีในการวินิจฉัยโรค และมี

อํานาจในการตัดสินใจสั่งยาและการรักษาตาง ๆ ท่ีเรียกวา “การดูแลใหเกิดความรูสึก

สบาย” (Comfort Care : CC) ถาแพทยมีนอยหรือเขารวมในระบบการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองนอย หรือสถานพยาบาล/หนวยบริการใด ไมมีแพทยเขามารับผิดชอบในเรื่อง

นี้โดยตรง ก็ยังไมสามารถเรียกไดวา ไดเกิดระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองข้ึนใน

สถานพยาบาลนั้น ๆ อยางสมบูรณ ซ่ึงชวงท่ีคณะวิจัยเก็บขอมูลอยูในพ้ืนท่ี ก็ไดพบวา 

โรงพยาบาลชุมชนจํานวนหนึ่งยังไมมีแพทยประจําท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหรือทํางานเต็ม

เวลา หรือแมแตแพทยท่ีทําบางชวงเวลา (part-time) ก็ไมมี หรือสวนใหญ พบวา เปนแพทย

เพ่ิงมาใหม หรือเปนแพทยใชทุน ยังไมมีประสบการณ หรือมีประสบการณคอนขางนอยมาก 

ทําใหเกิดความลักลั่น โดยเฉพาะเรื่องการสงตอและการรับขอมูลของผูปวยยังมีปญหา และ

เนื่องจากประสบการณมีนอย จึงทําใหมีความไมขัดเจนในเรื่องการใชเครื่องมือประเมินผูปวย 

เชน การใช PPS (Palliative Performance Scale) ซ่ึงถือวายังไมไดมาตรฐานดานการดูแล

แบบประคับประคอง  

แตสิ่งท่ีดีท่ีพบ ก็คือ ชี้ใหเห็นวา ทีมงานสวนหนึ่งของสถานพยาบาลตาง ๆ เหลานี้ 

โดยเฉพาะพยาบาลและอาจเปนผูบริหารดวยบางสวนหรือของบางแหง มีความพยายามท่ีจะ

ใหบริการกับผูปวยระยะทาย เพราะมองวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปน หรืออาจกลาวไดวา “มี

ใจ แตยังขาดความรู ทักษะและประสบการณ” ซ่ึงจริง ๆ แลว สถานพยาบาลหลายแหง

กําลังอยูในข้ันตอนการเพ่ิมความรู ทักษะและประสบการณตรงนี้ ซ่ึงควรไดรับการสนับสนุน

จากนโยบายและผูบรหิารองคกรในทุกระดับ 

สําหรับในกรณีของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ท่ีดําเนินการโดย ศูนย 

KPC และรับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทายนี้ เราอาจกลาวสรุปไดดวยวา 

การพัฒนาความรูและทักษะสวนบุคคล/กลุมวิชาชีพ (Skill Development) ซ่ึงเปน

องคประกอบหนึ่งของกรอบออตตาวานั้น เกิดข้ึนพรอม ๆ กับการปรับระบบและรูปแบบ

การใหบริการ ก็วาได หรือ อาจจะกลาวไดดวยวา เกิดข้ึนเปนระลอก ๆ แลวมีการขยายวง

ออกไปก็ได ซ่ึงหมายถึงวา ผูผานการอบรม (ซ่ึงจริง ๆ แลว ผูเขาอบรมแตละรุน มีท้ังคนใน  

รพ. ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกนเอง และคนนอกโรงพยาบาล) สําหรับผูเขาอบรมท่ี
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เปนคนใน ก็ถือวา เปนการเพ่ิมความรู ทักษะ ศักยภาพ ความสามารถ เพ่ือใหสามารถนําไปใช

ในการดูแลผูปวยในหอผูปวยของ  รพ. ศรีนครินทร ไดมากข้ึน ดีข้ึน และ/หรือ อาจนําไปสอน

ใหกับนักศึกษาแพทยและพยาบาล (เพราะท่ีนี่มีสถานภาพเปนโรงเรียนแพทยและมีคณะ

พยาบาลศาสตรดวย)  

ในขณะท่ี ถาเปนคนนอก  รพ. ศรีนครินทร ท่ีเขามารับการอบรม พบวา ในชวงแรก 

บางสวนอาจจะยังไมสามารถนําไปใชในการปรับระบบ/รูปแบบบริการในองคกร/หนวยงาน/

สถานพยาบาลท่ีตนเองสังกัดอยูไดมากนัก เนื่องดวยเหตุผลหลาย ๆ อยาง อาทิเชน อาวุโสยัง

ไมถึง ทําใหยังไมไดรับการยอมรับในหนวยงานในระดับท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือยัง

ไมพรอมในการขับเคลื่อนในหนวยงานของตนเนื่องดวยบริบทไมเอ้ือ  หรือไมมีความถนัดใน

การสื่อสาร เพ่ือนําไปสูการจัดตั้งระบบหรือจัดตั้งศูนย PC ในองคกร/หนวยงาน - เพราะท่ีจริง

แลว การเปลี่ยนแปลงระบบ จําเปนตองอาศัยการสื่อสารเชิงรุกกับคนท้ังมวลในองคกร ให

ตอบสนองตอเรื่องนี้ เพราะถาทุกคน ทุกสวนงาน เขาใจตรงกันหมด ก็จะทําใหไมมีอุปสรรค

ใด ๆ รวมตลอดไปจนถึงพนักงานขับรถ ก็สามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของระบบได 

เพราะท่ีจริงการเคล่ือนยายผูปวยมีความสําคัญมาก และท่ีสําคัญ พบวา ในสถานพยาบาล

บางแหง พนักงานขับรถเขามารวมมีบทบาทและมีศักยภาพสูงมากในการดูแลผูปวยระยะทาย

และญาติ ไมใชแคการเคลื่อนยายหรือรับสงผูปวยเทานั้น40

40  

ท้ังนี้ จากการเยี่ยมสถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตาง ๆ พบวา ยังมีหัวหนาสถานพยาบาล

บางแหงท่ียังไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลแบบ PC เนื่องจากยังมีทัศนคติท่ีไมถูกตอง

ตอเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย หรือหัวหนาหนวยงาน/สถานพยาบาลบางทานอาจจะยังไม

คอยเห็นดวย เพราะมองวาควรใหความสําคัญกับกลุมผูปวยท่ีจะมีชีวิตอยูตอไปอีกนาน

มากกวา หรือควรใหความสําคัญกับคนปกติในชุมชนท่ียังไมปวย ท่ีควรไดรับการสงเสริม

สุขภาพ ฯลฯ เปนตน ซ่ึงถาเปนในกรณีของการประสบปญหาเชนนี้ในองคกร ก็จะทําใหไมได

รับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาเทาท่ีควรจะเปน  

                                                      
40 โรงพยาบาลบางแหงท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยม พบวา พนักงานขับรถเปนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

ความสําคัญมาก เพราะสามารถทําบทบาทหนาท่ีไดหลายอยาง นอกเหนือจากการเคล่ือนยายผูปวยอยางทัน
การณ ทันเวลา ท้ังการปฐมพยาบาล, การทําแผล, การพูดคุยส่ือสารกับผูปวยใหคลายเครียด/ลดความเจ็บปวด 
(.ในระหวางการรอคอยทีมงานคนอื่น ๆ), การติดตอประสานงานกับญาติผูปวย กรณีฉุกเฉิน, การใหความบันเทิง
กับทีมงานเพ่ือคลายเครียด, การใหคําปรึกษาหารือกับญาติผูปวย เพราะมีความรอบรูในหลาย ๆ ดาน 
โดยเฉพาะการทําใจ/ การดูแลดานจิตใจดวยการพูดคุยอยางเปนมิตร ฯลฯ ซ่ึงการท่ีพนักงานขับรถสามารถทํา
บทบาทหนาท่ีไดหลายอยาง นอกจากเปนเพราะมีความสนใจ/เอาใจใส/เห็นใจผูปวยและมีความชอบในการดูแล
ชวยเหลือคนอยูเปนทุนเดิมแลว แตท่ีสําคัญมากคือ ไดรับการใหความสําคัญในองคกรหรือจากหัวหนางาน/ผูมี
อํานาจบังคับบัญชาสูงสุดในองคกร, ผานการฝกอบรมในเรื่องตาง ๆ มาพอสมควร ดังน้ัน ในภาวะท่ีขาดแคลน
บุคลากร จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับทุกคนท่ีมีใจ ไมใชเฉพาะแพทย พยาบาล วิชาชีพตาง ๆ เทาน้ัน   
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ดังนั้น ถาเปนในกรณีเชนนี้ ก็มักจะพบวา แพทยท่ีผานการฝกอบรมจากศูนย KPC ก็จะ

นําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในบริบทของตนเปนราย ๆ ไป ยังไมสามารถไปเปลี่ยนระบบ

และโครงสรางขององคกร/หนวยงานหรือสถานพยาบาลท่ีตนเองสังกัดอยูได ดังนั้น เราจึงยัง

ไมสามารถอนุมานไดท้ังหมดวา แพทยท่ีผานการฝกอบรมความรูและทักษะไปแลว จะ

สามารถกลับไปพัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในสถานพยาบาลท่ีตนเอง

สังกัดไดท้ังหมด เพราะข้ึนกับปจจัยตาง ๆ ดังกลาวแลวขางตน แตตอมาพบวา ทางศูนย KPC 

ไดมีหลักสูตรการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดตั้งระบบ PC ข้ึนมาในภายหลัง และมีไลนกลุม

ในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย ท่ีเรียกวา “How to set quality palliative care 

program” ซ่ึงมีผูผานการอบรมดานนี้ไปแลวจํานวน 586 คน – ขอมูลจนถึง ป พ.ศ. 

2562 ท่ีไดรับจากศูนย KPC 

อยางไรก็ตาม การท่ีแพทยมีความรูและทักษะในดานนี้ ก็ทําใหแพทยทานนั้น ๆ 

สามารถดูแลผูปวยระยะทายในความดูแลรับผิดชอบของตนไดดีข้ึน สามารถสื่อสารไดอยาง

ถูกตองหรือถูกวิธีมากข้ึน แตปญหาก็คือ แพทยบางสวนยังไมมีความรูเก่ียวกับยา opioids 

หรือยังไมคอยมีความม่ันใจเก่ียวกับการสั่งยา opioids หรือบางแหงยังไมมียา opioids ดวย

ซํ้า หรือมีแตไมครบทุกชนิด (โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ตามท่ีกลาวไปแลว) และในอีกดาน

หนึ่ง ก็คือ ถายังไมมีระบบของหนวยงานท่ีสังกัดรองรับ ก็จะกลายเปนเรื่องของโชคชะตา

ไป กลาวคือ ผูปวยบางคนไดรับคําแนะนําท่ีดี  หรือไดรับการดูแลดี เพราะโชคดีท่ีไดพบ

แพทยท่ีมีความรูดานการดูแลแบบประคับประคอง แตอีกจํานวนมากอาจโชคไมดี ท่ีไมได

พบแพทยท่ีมีความรูและทักษะดานนี้   

ดังนั้น เรื่องนี้จึงมีความสําคัญมาก เพราะมิเชนนั้นก็จะกลายเปนความเหลื่อมล้ํา ความ

ไมเสมอภาคเทาเทียม การขาดมาตรฐานการบริการ และเปนประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมท่ี

สําคัญอีกดวย หรือ เปนการเพ่ิมความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองเพ่ิม

เขามาอีกเรื่องหนึ่ง ในขณะท่ีความเหลื่อมล้ําดานอ่ืน ๆ ก็ยังคงดํารงอยู ดังนั้น การทําใหเกิด

ความเสมอภาค เทาเทียม ท่ัวถึง เปนธรรม และมีความครอบคลุมจึงยังคงเปนประเด็นท่ีมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง      
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การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานการดูแลผูปวยระยะทาย 

ในระดับจังหวัด  

สําหรับการขับเคลื่อนหรือผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะของจังหวัดขอนแกน (ซ่ึงเปน

จังหวัดท่ีศูนย KPC รพ. ศรีนครินทร และ  รพ. ศูนยขอนแกนตั้งอยู) เพ่ือเพ่ิมพลังการทํางาน

และขยายผลแนวคิดและรูปแบบ PC เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนระบบ ท่ีมีความเชื่อมโยงกัน หรือ 

มีความครอบคลุมมากข้ึน เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และยังเปนไปตามกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพของออตตาวาดวย พบวา เรื่องนโยบายสาธารณะนี้ไดรับการ

สนับสนุน เชื่อมประสานผลักดันโดย รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล (ในฐานะ

ผูรับทุนจาก สสส. ท่ีมีใจรักในการทํางานเรื่องนี้และในฐานะนายกสมาคม THAPS) และ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน โดยเฉพาะแกนสําคัญหลัก ๆ ท่ีทํางานอยูใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน รวมถึงทีมงานของ  รพ. ศูนยขอนแกนดวย ซ่ึงแสดงให

เห็นวา การปฏิบัติงานจริงไดเกิดข้ึนในทุกระดับ ทุกมิติ ทุกดาน ท้ังเรื่องการพัฒนาและสงเสริม

ความรูและทักษะ (skill development) ใหกับบุคลากร ไปจนถึง การปรับระบบและรูปแบบ

บริการ และ/หรือ การปรับระบบและโครงสรางองคกร (improving or reorienting health 

services system) และการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย (public policy movement) ตาม

ความจริงของบริบทท่ีเก่ียวของ ไมไดทําเปนเรื่อง ๆ หรือเฉพาะดานท่ีตัดขาดหรือแยกออก

จากกัน  

ตามท่ีไดกลาวย้ําหลาย ๆ ครั้งแลววา ท้ังหมดมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน เม่ือดําเนินการ

ในเรื่องการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการทํางานดานนี้ใหกับบุคลากรประเภทตาง ๆ ไป

ระดับหนึ่งแลว ก็มีความจําเปนตองขยายผลการทํางาน เพราะจุดเนนสําคัญของระบบการ

ดูแลผูปวยระยะทายของภาคอีสาน คือ การท่ีผูปวยตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน ดังนั้น การ

ทํางานในเชิงเครือขายและการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือใหเกิดการตอบรับในเรื่องนี้ท่ีดีข้ึน มีพลัง

มากข้ึน ไดผลมากข้ึน จึงมีความสําคัญมาก มิเชนนั้น  รพ. ศรีนครินทร ก็จะตองแบกรับผูปวย

ไวในหอผูปวย ซ่ึงก็มีความเสี่ยงตอการไดรับบริการท่ีไมเปนไปตามเจตนาท่ีแสดงไวใน Living 

will ของผูปวยดวย และยังเปนการเพ่ิมภาระใหกับโรงพยาบาลโดยไมจําเปน ในขณะท่ี

บุคลากรและอุปกรณตาง ๆ เชน เตียง ก็มีไมพอ เพราะถาอัตราการครองเตียงในชวงระยะ

ทายของชีวิตของผูปวยในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป ยังสูงอยู ก็แสดงวา ผูปวยมี

โอกาสท่ีจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลก็สูงตามไปดวย       
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นอกจากนี้ หลังจากท่ีศูนย KPC ไดดําเนินการปรับระบบและรูปแบบบริการ รวมถึง

ระบบและโครงสรางองคกรของ  รพ. ศรีนครินทรและคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกนแลว รวมถึงไดมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัดขอนแกนแลว 

หลังจากนั้น ไดขยายผลแนวคิดและความจําเปน/ความสําคัญในการปรับระบบและรูปแบบ

บริการ ไปยังโรงพยาบาลชุมชนตาง ๆ ภายในจังหวัดขอนแกน,  รพ. ศูนยขอนแกน (สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข) และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเขตสุขภาพท่ี 7 ไดแก  รพ. รอยเอ็ด  

รพ. มหาสารคาม และ  รพ. กาฬสินธุ และหลังจากนั้นมีการขยายผลไปยังเขตสุขภาพอ่ืน ๆ 

ของภาคอีสาน คือ เขตสุขภาพท่ี 8,9 และ 10 สําหรับเขตสุขภาพท่ี 7 พบวา มี  รพ. ศูนย

ขอนแกน เปนแกนขับเคล่ือนหลัก หรือ มีบทบาทในการผลักดันหนุนเสริม และเช่ือมรอย

ระบบ PC ของจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุอีกทางหนึ่งดวย และปจจุบัน 

แกนหลักของ  รพ. ศูนยขอนแกน ทําหนาท่ีเปนประธาน Service Plan ของเขตสุขภาพท่ี 

7 ดวย สําหรับการขยายผลไปยังเขตสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนคอนขางรวดเร็วนั้น เหตุผลอีก

สวนหนึ่ง นาจะเปนเพราะมีโรงพยาบาลท่ีสําคัญ ๆ เชน  รพ. สุรินทร  รพ. บุรีรัมย และ 

รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค อุบลราชธานี ท่ีสามารถทําหนาท่ีในการฝกอบรมไดดวย พรอม ๆ 

ท้ังมีการเปดใหแพทย Extern ไดมาฝกท่ีนี่ รวมถึงแพทยท่ีเรียนวิชา Elective ดานนี้ดวย  
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การขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบระบบไปยัง 

โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน 

ในขณะเดียวกัน ก็ไดมีการเชื่อมตอ การกระจาย การขยายรูปแบบการบริการแบบใหม 

และ/หรือ การปรับปรุงระบบบริการ (Improving or reorienting health services) ไป

พรอม ๆ กับการพัฒนาความรูและทักษะใหกับทีมบุคลากรในสถานพยาบาลระดับตาง ๆ 

ภายในจังหวัดขอนแกนเองอยางเขมขน ครอบคลุมท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นัก

กายภาพบําบัด นักโภชนาการ/โภชนากร แพทยแผนไทย ฯลฯ ท่ีอยูใน  รพ. ศูนยขอนแกน 

โรงพยาบาลระดับอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในจังหวัด

ขอนแกน ซ่ึงมีนัยสําคัญตอประเด็นการดูแลแบบประคับประคองท่ีบาน (Home care) 

เปนอยางมาก  

อนึ่ง สําหรับ  รพ. ศูนยขอนแกน ภายใตโครงสรางของกระทรวง สธ. ไดเขารวมการ

พัฒนาระบบ PC ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ดวยการจัดตั้งศูนย PC ท่ีเรียกวา “ศูนยพลังใจ” 

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2557 ไดเขารวมการพัฒนาเครือขายการดูแล PC ของจังหวัด

ขอนแกน เริ่มจากโรงพยาบาลชุมชน 5 แหง มีการจัดเวที PC สัญจร รวมแกไขปญหา

คณะกรรมการเครือขายจังหวัด รวมท้ังรวมอบรมพัฒนาบุคลากรของเครือขาย จัดทําคูมือและ

แนวทางการทํางานของจังหวัด กําหนดตัวชี้วัด กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ/

เครื่องมือ/เวชภัณฑท่ีจําเปนของเครือขาย และกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ทํา

ใหในป พ.ศ. 2558 สามารถขยายเครือขายไดครอบคลุมท้ังจังหวัดและท้ังเขตสุขภาพท่ี 7 มี

การใชตราสัญลักษณรวมกัน มีการบริหารจัดการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน และมีการจัด

กิจกรรมทางวิชาการรวมกัน ท้ังระดับจังหวัดและระดับเขต และต้ังแต ป พ.ศ. 2559 เปนตน

มาจนถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพของศูนย PC หรือศูนยพลังใจ พรอมท้ัง

ขยายการบริการไปท่ีตึกผูปวยนอก ปจจุบันมีสถานภาพเปนแหลงฝก และไดเปนประธาน 

Service Plan ของเขตสุขภาพท่ี 7 

ท้ังนี้ คณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมระบบการดูแลผูปวยท่ีบานท่ี  รพ. พล และ รพ.สต. 

เมืองพล ทําใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนวาบุคลากรของท่ีนี่ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนาสงเสริมความรูและทักษะของศูนย KPC หรือ อาจมองในทางกลับกันดวย 

ก็คือ ศูนย KPC  รพ. ศรีนครินทร ไดเขามามีสวนในการพัฒนาระบบของท่ีนี่ ซ่ึงไดรับการ

ชักชวน/เชื้อเชิญใหเขารวมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะดาน PC และหลังจากนั้น 

ทีมงานท่ีผานการอบรมเสริมความรูและทักษะ ไดนําสิ่งท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาระบบ PC 
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ของ รพ. พล ขอนแกน ท่ีมีความเชื่อมโยงลงไปถึงชุมชนระดับตําบลตาง ๆ ท้ังหมดจํานวน 12 

ตําบล และตอมาก็เกิดเครือขายการทํางานท่ีประสานเชื่อมโยงกันท้ังอําเภอ ซ่ึงโครงสรางการ

ขับเคลื่อนของท่ีนี่ พบวา มีคณะกรรมการระดับอําเภอ ท่ีประกอบไปดวยตัวแทนจากองคกร

ตาง ๆ ในอําเภอ มีการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยและอุปกรณตาง ๆ สําหรับบริการผูปวยท้ัง

ในอําเภอพลและนอกอําเภอ มีการจัดตั้งไลนกลุม เพ่ือใหงายตอการขอรับและใหคําปรึกษา

เก่ียวกับการดูแลผูปวยและการขับเคลื่อนเชิงเครือขายอยางครอบคลุม  

สําหรับใน รพ. พล อ.พล จ.ขอนแกน ก็ไดมีการจัดตั้งคลินิก PC (OPD PC) ท่ีตึก

ผูปวยนอก ทุกวันอังคาร พรอม ๆ กับมีการอบรมผูนําชุมชนท้ังผูใหญบาน กํานัน อบต.หรือ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงพระภิกษุ ผูดูแลผูสูงอายุ 

และอสม./จิตอาสา โดยมีทีมงานของ  รพ. พล นําโดยทีมพยาบาล (ท่ีผานการอบรมจากศูนย 

KPC) มีบทบาทหนาท่ีในการจัดอบรมเสริมความรูและทักษะ หรือถายทอดแนวคิดและการฝก

ปฏิบัติใหกับทีมงาน/บุคลากรสหสาขาวิชาชีพของ  รพ. พล เองกอน ไมวาจะเปนพยาบาลคน

อ่ืน ๆ ในทีม (ท่ีอาจจะไมไดเขารวมอบรมท่ีศูนย KPC โดยตรง เพราะชวงเวลาไมเอ้ืออํานวย) 

รวมถึงนักโภชนาการ/โภชนากร นักกายภาพบําบัด ฯลฯ ไปจนถึงการจัดฝกอบรมเสริมความรู

และทักษะใหกับ รพ.สต. ตาง ๆ ผูนําชุมชน และ อสม.อยางครอบคลุม สําหรับ ผูดูแล อสม. 

จิตอาสา เนนการอบรมเก่ียวกับการใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดูแลระยะทาย อาทิ

เชน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และการทําแผล นอกจากนี้ ส่ิงท่ีจําเปนมากท่ี

ทีมงานทุกระดับควรมีหรือสามารถทําไดดี คือ ทักษะการส่ือสารพูดคุยกับผูปวยและญาติ

จนไดรับการยอมรับ 

จากการปรับระบบบริการในทุกระดับ ทําใหผูปวยระยะทายในความรับผิดชอบของ  

รพ. พล ไดรับยาระงับปวดครบ 100% นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมสัดสวนการดูแลท่ีบาน 

(Home care) มากข้ึนเรื่อย ๆ แตกอนอยูท่ีประมาณรอยละ 88 แตปจจุบัน (ขอมูล ณ ป 

2561) เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 94.6 สําหรับการเสียชีวิตท่ีบานอยางสงบตามความประสงคของ

ผูปวย หรือท่ีเรียกวา “การตายดี” ปจจุบันอยูท่ีรอยละ 92 สําหรับอีกรอยละ 8 เสียชีวิตท่ี

โรงพยาบาล   
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9 

ภาพระดับตําบล: การเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัตกิาร  

นํามาสูระบบการดูแลผูปวยที่บาน บทพิสูจนการสนับสนุนการตายดี 

ตําบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน ท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมและพูดคุยสนทนา

รวมกับผูอํานวยการและทีมงาน รพ.สต. เมืองพล พระสงฆ (พระสมุหคําดีวิชาโย เจาอาวาส

วัดหนองแวง) ผูนําชุมชน (คุณภูผา ผาปริญญา นายกองคการบริหารสวนตําบล) และทีมงาน 

อบต. ท่ีมีบทบาทในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีจะทําใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบานมีความเปนไป

ได มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับหนึ่ง ผูปวยประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะผู ท่ีมีฐานะ

ยากลําบากไดรับการชวยเหลือ/สนับสนุน/หนุนเสริมในการดูแลติดตามเยี่ยมบานและไดรับ

ความชวยเหลือในดานอาหารและอุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน อาทิเชน เตียงนอน ท่ีนอนลม 

เครื่องชวยหายใจ/เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ผาออม ฯลฯ ไปจนถึงการชวยเหลือ

ดานการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม (กรณีมีฐานะยากจน) การจัดหาหีบศพให (กรณีท่ี

ยากจนมาก เม่ือเสียชีวิต ไมมีแมแตเงินซ้ือโลงศพ) โดยทาง อบต. ไดจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ดวย

ความรวมมือและการมีสวนรวมของคนในชุมชนและภาคีตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน หลาย

กองทุนดวยกัน อาทิเชน กองทุนหีบศพ, กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห, กองทุนสวัสดิการ 10 

บาท, กองทุนธนาคารขยะสะสมเงินทองคุมครองชีวิต, และกองทุนอุปกรณ/กายอุปกรณตาง 

ๆ เชน เตียงปรับระดับ, ท่ีนอนลม, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องทําออกซิเจน,รถเข็น, ไมเทา/ไมคํ้า

ยัน ฯลฯ ซ่ึงดูเหมือนเปนการขับเคลื่อนเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม-กายภาพ

ของชุมชนตําบลเมืองพล (creating supportive environment) ใหมีความพรอมในการ

รับมือ และสามารถเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการดูแลผูปวย PC ผานการระดมทรัพยากรทุก

ประเภทของชุมชน ท้ังเงิน อุปกรณ-สิ่งของ, คน/ทีมงาน/อาสาสมัคร ฯลฯ ซ่ึงพบวา ไดรับการ

ตอบสนองเปนอยางดี ท้ังจากคนภายในชุมชนและเครือขายภายนอกชุมชน 

สําหรับพระสงฆท่ีเขามารวมในการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน ทานไดเลาวา เขามารวม

ในการทําเรื่องนี้เนื่องจากไดรับการเชื้อเชิญจากทาง รพ.สต. เมืองพล และ รพ. พล ซ่ึงท่ีผาน

มาตัวทานเองและทางวัดก็ไดใหความชวยเหลือญาติโยมมาตลอด เพราะท่ีจริงของท่ีถวายมา

มากมายนั้น ก็มาจากญาติโยม ประกอบกับในชุมชนมีผูสูงอายุจํานวนมาก และจํานวนไมนอย

เหมือนกับถูกทอดท้ิง และจํานวนไมนอยตองเลี้ยงหลาน ทําใหมีภาระ มีความเครียดสูง 

สําหรับผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน ไมมีลูกหลาน หรือลูกหลานท้ิงไป เม่ือเสียชีวิต ทางวัดก็ให

การสงเคราะห จัดการเผาศพใหเสร็จ รวมถึงคนเรรอนตามสวนสาธารณะ ตามสถานีรถ บขส. 

ดวย ก็ใหการสงเคราะหปละ 4-5 ราย  
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ดังนั้น พอทางโรงพยาบาลมาชวนใหทําเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย ก็ไมปฏิเสธ 

เพราะเปนสิ่งท่ีทําอยูแลว หมายถึง ปกติไดชวยเหลือญาติโยมท่ีมีฐานะยากจนอยูแลว แต

สําหรับผูปวยระยะทาย สวนใหญท่ีผานมาเปนเพียงการเย่ียมเยียนพูดคุยสนทนาดวยใน

ระยะเวลาอันส้ัน และส่ิงท่ีทําไดสวนใหญ ก็คือ การใหฟงเทศน/ฟงธรรม, การถวาย-รับ

สังฆทาน ซ่ึงท่ีผานมา ก็เคยพบผูปวยท่ีทําใจไมได รองไห ก็จะพยายามใหทําใจใหสบาย ใหนึก

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และพยายามคุยเรื่อง “สัจธรรมแหงชีวิต”   

สําหรับในกรณีของตําบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแกนนี้ ถาวิเคราะหเช่ือมโยงไปยัง

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา และกรอบการทํางานดาน PC ขององคการอนามัย

โลกท่ีระบุหรือแนะนําไววา การดูแลผูปวย PC ควรเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพระดับปฐม

ภูมิ (PHC) นั้น ในฐานะท่ีตําบลเปนฐานของระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home care) ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิอยูแลวตามท่ี สปสช. ใหความสําคัญ เพราะระบบ

งบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. ใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการเขามามีบทบาทดานนี้อยูแลว สําหรับประเด็นนี้ พบวา เม่ือทางชุมชนตําบล

เมืองพลไดรับการสื่อสารเรื่อง แนวคิดการดูแลผูปวย PC จากทาง  รพ. พล แลว ก็ได

ตอบสนองตอความจําเปนของการมีระบบการดูแลผูปวยท่ีบานทันที ท้ัง รพ.สต. และตัวชุมชน 

ไดทํางานรวมกันอยางเต็มท่ี และยังมีพระสงฆเขามามีบทบาทในการเยี่ยมบานและใหกําลังใจ

ผูปวยดวย  

ซ่ึงอาจกลาวไดวา ทาง  รพ. พล ในฐานะโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ี ไดดําเนินการ

สงเสริมท้ังดานความรูและทักษะและสรางเสริมศักยภาพใหชุมชนตําบลเมืองพล ลงมือ

ปฏิบัติการไปพรอม ๆ กัน (skill development and empowering community to 

act go hand in hand) เพราะถาทีมงาน/บุคลากรมีแตความรูและทักษะ แตไมสามารถ

นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนจริงในชุมชนหรือถึงผูปวยและครอบครัวได ก็ไมมีประโยชน 

จึงจําเปนตองขับเคล่ือนหรือขยายผลแนวคิดนี้ใหกับชุมชนไปพรอม ๆ กัน และหลังจากนั้น 

ชุมชนก็ขยายผลตอในเรื่องของการระดมทุนและทรัพยากรตาง ๆ ท้ังคน วัสดุ-อุปกรณ เงิน

บริจาค ฯลฯ เพ่ือใหเกิดพลังของชุมชน หรือ แรงกระเพ่ือมเพ่ิมอีกทอดหนึ่ง หรือเกิด

สิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศการดูแลซ่ึงกันและกัน (caring for each other) ของชุมชนท่ีเอ้ือ

หรือสงเสริมตอการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน รวมถึงการตายดีท่ีบานดวย เพราะถาไมทํา

เชนนี้ ภารกิจการดูแลและการติดตามเยี่ยมบานก็จะกระจุกตัวอยูในบางสวน บางกลุม หรือ

อาจจะอยูเฉพาะในทีมงานจํานวนหนึ่งท่ีทํางานอยูใน อบต. หรือ อาสาสมัครบางสวนเทานั้น  
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อยางไรก็ตาม จากการสนทนาพูดคุยก็พบวา ยังมีปญหาตาง ๆ อยูพอสมควร เพราะ

อาสาสมัครหรือจิตอาสาดูแล ท่ีทํางานในดานนี้ยังมีไมมาก ใครท่ีเขมแข็ง/ขยันก็ทํา ใครท่ีไม

ขยัน ไมคอยรับผิดชอบ หรือบริบทชีวิตและครอบครัวไมเอ้ืออํานวย ก็ไมไดทําหรือทํานอยมาก 

เม่ือเทียบกับภารกิจท่ีกําหนดไวและความคาดหวังของทุกฝาย  

นอกจากนี้ ก็มีปญหาท่ีเก่ียวกับสํานึก/ความรับผิดชอบ/การบริหารจัดการเวลา หรือ

การใหความสําคัญตอเรื่องนี้ของญาติของผูปวย ท่ีพบวา บางสวนยังไมคอยใหความสําคัญ ยัง

ไมจัดสรรเวลาในการดูแลผูปวย ท้ัง ๆ ท่ีเปนบิดามารดาของตนเอง โดยอางวาไมวาง/ไม

สะดวก หรือติดภารกิจ/งานท่ีทําอยูบาง อยูไกลบาง เปนตน และอีกปญหาหนึ่ง คือ ครอบครัว

มีขนาดเล็กลง ทําใหไมมีผูดูแล ประกอบกับลูกหลานจํานวนมาก ก็ไมไดอยูในหมูบาน แตไป

ทํางานท่ีอ่ืน ทําใหเวลาเจ็บปวย ไมมีใครเฝาไข ในขณะท่ีสามี-ภรรยาจํานวนหนึ่ง ก็ลวนแตอยู

ในวัยสูงอายุดวยกันท้ังคู ไมสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดเต็มท่ี บางคูเปนผูสูงอายุท่ีมีโรค

ประจําตัวหรือเจ็บปวยดวยกันท้ังคู ยิ่งไมสามารถดูแลซ่ึงกันและกันไดเลย    

ดังนั้น เม่ือมองอยางมีความเชื่อมโยงระหวาง  รพ. พล ในฐานะโรงพยาบาลชุมชน ลง

ไปยัง รพ.สต. เมืองพล และชุมชนตําบลเมืองพล จึงพอจะมองเห็นการทํางานหลาย ๆ มิติ 

หลาย ๆ ประเด็นอยางมีความเชื่อมโยงกัน แตก็มักจะเริ่มดวยการสงเสริม-ถายทอดความรู

และทักษะ (skill development) ใหกับแกนหลักตาง ๆ ในทุกระดับและหลากหลายประเภท

ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในหนวยงาน หรือโรงพยาบาลระดับอําเภอเอง และบุคลากรใน รพ.สต. 

เพ่ือนําไปสูการปรับระบบและรูปแบบการบริการ (Reorienting health services) แลว

หลังจากนั้นจึงเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ (Empowering community to act) 

ในขณะท่ีชุมชนเมืองพล ก็ลงมือปฏิบัติการ ไปพรอม ๆ กับการกําหนด/ประกาศนโยบาย

สาธารณะของชุมชนท่ีชัดเจน (Community’s public policy) เก่ียวกับเรื่องนี้ และการ

ขับเคลื่อนสรางพลังชุมชน/ระดมทรัพยากร (community mobilization) เพ่ือให เ กิด

สิ่ งแวดลอมท่ีเ อ้ือหรือสนับสนุนตอการดูแลผูปวยระยะทาย (Creating supportive 

environment) เพ่ือใหไดรับโอกาส “ตายดี” อยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันท้ังหมด ไมใช

ทําเปนเรื่อง ๆ หรือเปนประเด็น ๆ แตขับเคลื่อนในดานตาง ๆ อยางมีความเชื่อมโยงกันตาม

ความจริงและตามบริบทของชุมชน  

ท้ังนี้ อาจจะสามารถสรุปผลการวิเคราะหการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ PC ของ

ศูนยการุณรักษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะแกนขับเคลื่อนหลัก และการขยายตัวไปยัง 

โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ในจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะกรณีของ  รพ. พล และ รพ.สต. เมืองพล ท่ี

มีความชัดเจนในเรื่องการใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและทักษะของทีมงานและ
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เครือขายในระดับตาง ๆ ไปพรอม ๆ กับการปรับระบบและรูปแบบการบริการ รวมถึงการ

ปรับระบบและรูปแบบโครงสรางองคกรของสถานพยาบาล แลวหลังจากนั้น จึงทําการเสริม

พลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ ตามดวยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของชุมชน โดยผูนํา

ชุมชน  

นอกจากนี้ ผูนําชุมชนยังไดรวมมือกับองคกรภาคีตาง ๆ ท้ังในตําบล, อําเภอ และ

จังหวัด และไดทําใหเกิดการระดมทรัพยากรจากภาคสวนตาง ๆ ภายใตการนําของผูนําหรือ

นายก อบต. โดยไดรับการหนุนเสริมจากทางวัด/พระสงฆ ทําใหชุมชนตําบลเมืองพลเกิดความ

ตื่นตัวมากข้ึน เขามามีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ิมข้ึน รวมถึงการมีทีม

เยี่ยมบาน, จิตอาสา, การเยี่ยมบานท่ีสมํ่าเสมอมากข้ึน (ถึงแมจะยังประสบปญหาเรื่องทีม

เยี่ยมบานหรืออาสาสมัครมีนอยก็ตาม) ซ่ึงสามารถนําเสนอใหเห็นในรูปของแผนภาพ ตาม

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรของออตตาวาภายใตบริบทการทํางานของ  รพ. พล และ รพ.

สต. เมืองพล ไดตามลําดับดังนี้คือ 

แผนภาพ 8 สรุปผลการวิเคราะหการขับเคล่ือน/การพัฒนา/การขยายตัวของระบบ PC 

ของศูนย KPC ลงไปยัง อ.พล และ ต.เมืองพล จ. ขอนแกน : มุมมองจาก

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพออตตาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับระบบ/รูปแบบการบริการ
และจัดรปูโครงสรางองคกรขึ้นมา
ใหม (Reorienting health 
services and organizational  
restructuring) 

พัฒนา/สงเสริมความรูและ
ทักษะ (Knowledge and 
Skill development) ใหกับ
บุคลากรหลักที่เก่ียวของและ
เครือขายทุกระดับ 

เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่น 
– ผูนําและองคกรตาง ๆ 
ในชุมชนลงมือปฏิบัติการ 
(Empowering 
community to act) 

สราง/กําหนดนโยบายดาน 
PCของชุมชนตําบลเมือง
พล  

สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
ระบบการดูแลผูปวยระยะทาย 
เชน การเยีย่มบาน, ทีมเยีย่ม, จิต
อาสา, การระดมทรัพยากรทุก
ประเภท ฯลฯ 
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10 

การขยายผลแนวคิด PC ในกลุมแพทยและปญหาที่พบมีสวนผลักดัน 

ใหมีการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับและหลายมิติ  

ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัย ฯ  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา การจัดทําหลักสูตร เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานเวช

ศาสตรระยะทายสําหรับแพทย ท่ีเรียกวา “Basic Certificate Course in Palliative 

Medicine” (BCCPM) ของศูนยการุณรักษนั้น พบวา ในชวงแรก ๆ ไดรับความสนใจจาก

แพทยยังไมคอยมากเทาใดนัก แตตอมา ก็ไดรับความสนใจมากข้ึนเรื่อย ๆ ผานการสื่อสาร

ระหวางบุคคลกับบุคคล เชน บางสวนเปนเพ่ือนกัน/เคยเรียนมาดวยกัน ก็ใหขอมูลและ

ชักชวนกันมา หรือไดรับคําแนะนําจากอาจารยแพทยท่ีเคยสอนมาวา เรื่องนี้มีความสําคัญ แต

แนนอนวา แพทยจํานวนหนึ่งก็ตองมีความสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้เปนทุนเดิมอยูแลว ซ่ึงพบวา 

จนถึงปจจุบันไดรับการตอบรับท่ีดีมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังจากแพทยใน  รพ. ศรีนครินทรและ

อาจารยแพทยในภาควิชาตาง ๆ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเอง และแพทย

จากท่ีอ่ืน ๆ ในขอบเขตท่ัวประเทศ  

ซ่ึงพบวา กลยุทธหนึ่งท่ีศูนย KPC ใชในการขยายจํานวนแพทยดานนี้เพ่ิมข้ึน ก็คือ ใน

กรณีเปนแพทยภายในหนวยงาน ใชวิธีการติดตอพูดคุยชักชวนเปนการสวนตัว ไมรอ

โครงสรางหรือการสั่งการท่ีเปนทางการ ทําใหอาจารยแพทยจากภาควิชาตาง ๆ เชน ภาควิชา

เวชศาสตรฉุกเฉิน, อายุรกรรม, กุมารเวชศาสตร, สูตินรีเวช, วิสัญญี ฯลฯ เขามารวมเพ่ิมข้ึน

เรื่อย ๆ และในกรณีเปนแพทยจากภายนอก ไดใชวิธีการเปดเปนศูนยรับฝกแพทยประจําบาน 

(Residence) ดานการดูแลแบบประคับประคอง ซ่ึงมีความรวมมือกับ  รพ. ศิริราช  รพ. 

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โดยเฉพาะเวชศาสตรครอบครัว และ

อายุรกรรม) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (จากบทสัมภาษณ นพ.อรรถกร รักษาสัตว, 

12 ก.ค. 2562, ณ โรงแรมอวาน ีจ.ขอนแกน)  

นอกจากนี้ ในชวงหลัง ๆ การท่ีแพทยตอบรับตอเรื่องการดูแลผูปวย PC มากข้ึน ดีข้ึน 

สวนหนึ่งเปนเพราะตัวแพทยแตละทานเอง ท่ีมองเห็นความจําเปนและความสําคัญในการมี

ความรูและทักษะในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง เนื่องจากจํานวนผูปวยมี

มากข้ึน (ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน) และอีกสวนหนึ่ง เปนผลมา

จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุข ผานกรมการแพทย ก็มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับเรื่องนี้ ทําให

เสนทางอาชีพ/วิชาชีพ (career path) ดานนี้ของแพทย นาจะมีความชัดเจนตามข้ึนไปดวย 
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และมีสวนทําใหเกิดแรงจูงใจในการเขามามีสวนในการสรางหรือพัฒนาระบบ PC ใหมีความ

สมบูรณหรือไดมาตรฐานคุณภาพมากข้ึน  

ในอีกดานหนึ่ง พบดวยวา การมีนโยบายในการผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

(Family physicians) ยังมีความเชื่อมโยงกับความพยายามในการปรับระบบบริการท้ังแผง 

ซ่ึงหมายถึง การปรับระบบบริการใหมีระบบดานหนาในการดูแลและคัดกรองผูปวย ท่ีเรียกวา 

“ระบบการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิ” ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2562 ไดมีการตรา 

พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขามารองรับอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงระบบการดูแลผูปวยระยะทายท่ี

บาน (Home care) จะกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิ ท่ี

ตองมีการบูรณาการกันท้ังในเรื่อง การปองกัน การสรางเสริมหรือสงเสริมสุขภาพ การฟนฟู 

การรักษาเยียวยาข้ันตน และการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายของชีวิต  

ท้ังนี้ ยังมีความประสานสอดคลองกับทิศทางของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวแหงประเทศไทย ท่ีจัดใหมีหลักสูตรดานการดูแลแบบประคับประคองท่ีเรียกวา 

“หลักสูตรประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมดานเวชศาสตรครอบครัวการบริบาล

แบบประคับประคอง” เปนเวลา 1 ป ซ่ึงจะยิ่งเปนการเพ่ิมบุคลากรหรือแพทยใหกับระบบ

การดูแลผูปวยระยะทาย ไดอยางไมตองสงสัย และจะทําใหระบบมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความสมบูรณมากข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง เพียงแตตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่งจึง

จะเกิดความคอบคลุม ท่ัวถึง เทาเทียม และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีทุกฝายตองการ 

หรือเปนไปตามมาตรฐานของชุมชนนานาชาติในเรื่องนี้  
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2. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข 

มีสวนผลักดันและสนับสนุนใหระบบ PC ขยายตัวไปหลาย

ทิศทาง  

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายท่ีสําคัญ ก็คือ ตั้งแตชวงท่ี นพ.โสภณ เมฆธน 

เปนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใตการนําของรัฐมนตรีสาธารณสุขในชวงนั้น คือ นพ.รัชตะ 

รัชตะนาวิน (30 สิงหาคม พ.ศ. 2557- 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558) ไดประกาศนโยบายสงเสริม

และสนับสนุนเรื่อง ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท่ีชัดเจน ทําใหเกิดการ

ขับเคลื่อนท้ังระบบ 41

41 และในชวงตอมากระทรวงสาธารณสุข ยังไดผนวกเรื่อง การดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง เขาไปเปนสวนหนึ่งของ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ” 

(Service Achievement Plan) แตมักเรียกกันติดปากสั้น ๆ ในวงการวา “Service Plan” 

ทําใหเกิดการกระจายตัวของแนวคิดและความพยายามในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย

ระยะทายในเขตสุขภาพท้ัง 13 เขตท่ัวประเทศ 42

42 ซ่ึงเรียกชื่อเต็ม ๆ วา การพัฒนาระบบ

บริการ สาขาการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) และในป 2557 เชนกัน

ท่ีกรมการแพทย ไดจัดทําเอกสารแนวทางการดูแลผูปวยระยะทายออกมา เม่ือวันท่ี 20 

มีนาคม 2557 เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํางานดานการดูแลผูปวยระยะทายท่ีมีมาตรฐาน

เดียวกันในสถานพยาบาลตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง  

เพราะฉะนั้น ณ จุดนี้ จึงอาจกลาวไดวา การพัฒนาสงเสริมความรูและทักษะ (Skill 

Development) เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนกอนการปรับระบบและรูปแบบการบริการเล็กนอย และ

หลังจากนั้น การพัฒนาสงเสริมความรูและทักษะก็ดําเนินการควบคูไปพรอม ๆ กับการ

ปรับระบบและรูปแบบบริการ รวมถึงการปรับระบบและรูปแบบโครงสรางการบรหิารจัดการ

องคกรและการมีระบบสนับสนุนตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการปรับระบบและรูปแบบบริการ 

โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานบุคลากร, ระบบยาและเวชภัณฑ, ระบบสนับสนุนตาง ๆ ท่ี

                                                      
41 ซ่ึงนับวาเปนจุดต้ังตนท่ีดี แมวางานจะมีปญหาอุปสรรค หลังจากมีการเปล่ียนแปลงตัวรัฐมนตรี หลังจากน้ัน

เพียงหน่ึงปก็ตาม 
42 แตสําหรับในเขต 13 น้ัน เปนพ้ืนท่ีทับซอนในเชิงการบริหารจัดการและการใหบริการระหวางหนวยงาน

สวนกลางและหนวยงานของรัฐบาลทองถิ่น ท่ีมีบริบทพิเศษ ซ่ึงกําลังมีการขบคิด ผลักดัน ประสาน เชื่อมโยงกัน
ระหวางสํานักการแพทยกรุงเทพฯ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และองคกรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือ
กําลังขับเคล่ือนในรูปของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
Care) ซ่ึงคาดวาจะมีความรวมมือกันในการจัดบริการแบบจับคู กลาวคือ โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพฯ ท้ัง 
10 แหง ทํางานรวมกับ รพ.ในสังกัดของกรมการแพทยจํานวน 3 แหง (รพ.ราชวิถี, รพ.นพรัตนราชธานี และ 
รพ.เลิดสิน) และใหแตละแหงจับคูหรือแบงเขตกันดูแลรับผิดชอบรวมกับศูนยบริการสาธารณสุขของ กรุงเทพฯ 
จํานวน 67 แหง ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี/เขตตาง ๆ เพ่ือใหสามารถจัดระบบการดูแลผูปวยท่ีบานแบบ
ประคับประคองไดจริง  
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จําเปน ท่ีจะชวยทําใหไดมาตรฐานหรือการทํางานบริการท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน เชน การผลิต

เอกสาร คูมือ แนวทาง ท่ีจําเปน ท่ีมีความครอบคลุมในทุกมิติ  

สําหรับการเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการ (Empowering community to act) ซ่ึง

เปนอีกหนึ่งองคประกอบของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวานั้น พบวา มี

ความสัมพันธเช่ือมโยงกับการปรับระบบและรูปแบบการใหบริการ ท่ีตองเนนไปท่ีความ

ตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบานตามความประสงคของผูปวย ซ่ึงในกรณีของภาคอีสานนี้ 

พบวา ผูปวยสวนใหญตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน หรือ ชุมชนหมูบาน/บานเกิดของตน 

ดังท่ีไดกลาวไปแลวหลายครั้งในบทวิเคราะหนี้ ดวยเหตุนี้ การปรับระบบบริการตั้งแต 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ท่ีจะสามารถไป

เสริมระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน จึงมีความสําคัญมาก ดังนั้น เอกสารคูมือและการสื่อสาร/การ

ฝกอบรมเรื่อง การดูแลผูปวยท่ีบาน การนํายามอรฟนไปใชท่ีบาน การดูแลระยะใกลเสียชีวิต 

ฯลฯ จึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากท่ีทีมงานในระดับตาง ๆ จะตองเขาใจและใหความรวมมือ 

โดยเฉพาะทีมงานระดับโรงพยาบาลชุมชน. รพ.สต. และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ชุมชน/

หมูบาน 

ดวยเหตุนี้ การเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการ หรือใหชุมชนรวมมือ/ลงมือปฏิบัติการ 

และ/หรือ ชวยสงเสริม/สนับสนุนระบบการดูแลท่ีบาน (Home care) ใหเปนไปดวยดี มี

มาตรฐาน ไมมีความเสี่ยง ไมมีประเด็นปญหาการถูกละเมิด หรือประเด็นปญหาจริยธรรม 

หรือความผิดพลาดตาง ๆ เกิดข้ึน  ผูปวยไดรับการดูแลจากสามีภรรยาลูกหลานหรือญาติพ่ี

นองหรือผูดูแลหลัก รวมถึงผูดูแลเสริม 43

43 สามารถชวยลดความทุกขทรมานท้ังกายและใจ 

โดยเฉพาะความทรมานจากความเจ็บปวด การหายใจลําบาก การดูแลอนามัยพ้ืนฐาน เพ่ือให

ผูปวยรูสึกสบาย ไปจนถึงการรับรูและยอมรับความตายดวยวิธีการสื่อสารท่ีไมรุนแรง แตมี

จังหวะและข้ันตอนท่ีเหมาะสม ฯลฯ  จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในลําดับตน ๆ มิเชนนั้น ผูปวย

ก็จะไมไดรับโอกาสในการตายดี ตามท่ีระบุไวในพินัยกรรมชีวิต และ/หรือ หนังสือแสดงเจตนา

ไมรับบริการบางอยางในชวงทายของชีวิต (Living Will : LW)  

                                                      
43 ซ่ึงสวนใหญเสริมดวยบทบาทของอาสาสมัคร/จิตอาสา/ผูนําชุมชนและผูดูแลท่ีผานการฝกอบรมจากหนวยงาน

ตาง ๆ ซ่ึงในชวงหลัง ๆ มาน้ี พบวา หนวยงาน/โครงการ/นโยบายของรัฐหลายหนวยงาน โดยเฉพาะ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), กรมอนามัย, สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ฯลฯ ไดจัดหรือสงเสริมใหมีการอบรมจิตอาสาและผูดูแลหลายหลักสูตรดวยกัน นอกจากน้ี ในชวงการเก็บขอมูล
ในภาคสนาม พบวา จํานวนมากนิยมเรียก “ผูดูแล” วา แครกีฟเวอร (Care giver) หรือเรียกทับศัพท ตาม
วิทยากร/ผูใหการอบรม ซ่ึงเปนบุคลากรวิชาชีพทางการแพทยและพยาบาล   
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อยางไรก็ตี สําหรับ “หนังสือเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขในชวงทายของชีวิต” นี้ 

พบวา ในหลาย ๆ แหง นิยมเรียกรวม ๆ วา “สมุดเบาใจ” ซ่ึงเทาท่ีลองสํารวจหรือวิเคราะห

สมุดเบาใจของผูปวยในหลาย ๆ พ้ืนท่ี พบวา ในบางแหง สมุดเบาใจประกอบดวย การแสดง

เจตนารับ/ไมรับบริการสาธารณสุขในชวงทายของชีวิต การบันทึกอาการเจ็บปวยและยาท่ี

ไดรับ คลาย ๆ สมุดประจําตัวของคนไข4444 แตมีขอสังเกตวา สําหรับบางแหง ไมไดจัดทําอยาง

เปนระบบ มีเนื้อหานอยหรือไมครบถวน หรือบางแหงไมไดมีการใชอยางจริงจัง แตเปนการทํา

ไว เพราะอาจถูกขอความรวมมือใหทํา หรือทําแตยังไมมีความพรอมในดานทีมงาน นอกจากนี้ 

ในหลาย ๆ กรณี พบวา สภาพของสมุดบันทึกเก่ียวกับผูปวยนี้ไมไดบันทึกอยางครบถวน การ

สงตอขอมูลยังไมครบหรือยังไมเปนปจจุบัน สําหรับหลาย ๆ แหง ดูแลวยังไมไดรับการให

ความสําคัญมากเทาท่ีควร บางกรณีสมุดอยูในสภาพฉีกขาดหรือชํารุด และไมแนใจวา เวลา

ผูปวยถูกสงกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง (ในกรณีท่ีการจัดการอาการเจ็บปวดและอาการ

รบกวนตาง ๆ ท่ีบาน ทําไดไมดี) ไมทราบวา จะมีการใชสมุดเบาใจนี้จริง ๆ หรือไมอยางไร 

ตรงนี้ยังเปนขอสงสัยมาก ๆ เพราะไดมีการสอบถามบางแหงแลว แตทีมงานยังอธิบายไดไม

ชัดเจน ยังไมคอยนาเชื่อถือ จึงควรปรับปรุงเรื่องนี้ ถาพิจารณาวาเรื่องนี้มีความสําคัญตอการมี

คุณภาพชีวิตในระยะทายของผูปวย หรือมีสวนชวยทําใหผูปวยไดมีโอกาสตายดีไดจริง  

 

  

                                                      
44 สมุดเบาใจ และ Living Will (LW) คือ เครื่องมือท่ีเครือขายการดูแลผูปวยระยะทายผลิตขึ้นมา เพ่ือใชในการ

บันทึกขอมูลตาง ๆ ของผูปวย โดยเฉพาะความปรารถนา/ความตองการในการไดรับการดูแลรักษาในชวงทาย
ของชีวิต ซ่ึงพบวา หนวยบริการ/สถานพยาบาล/รพ.แตละแหงทําแตกตางกันไปตามบริบท ความถนัด ความ
เขาใจ ระดับการใหความสําคัญ หรือความสะดวกในการทํา บางแหงก็ทํารวมกันท้ังสมุดเบาใจ และ Living Will 
(หรือหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขในชวงสุดทายของชีวิต) บางแหงก็ทําแยกออกจากกัน แตพบวา 
หลายแหงยังไมคอยมีมาตรฐาน ซ่ึงเปนท่ีเขาใจได เพราะหลายแหงเพ่ิงริเริ่มดําเนินการเรื่อง PC แตตอไปใน
อนาคต คาดวา นาจะมีการทําใหไดมาตรฐานเดียวกัน พรอมท้ังมีการใชสมุดเบาใจ พินัยกรรมชีวิต การวางแผน
การดูแลลวงหนา (ACP) และหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขในชวงทายของชีวิตอยางจริงจัง  มีการ
บันทึกขอมูลท่ีจําเปนอยางครบถวน และมีการดูแลภายหลังการสูญเสีย (bereavement care) ดวย  
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3. บทบาทของจิตอาสา พระสงฆอาสา: บทสะทอนอีกสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ 

 

 สําหรับอาสาสมัคร/จิตอาสา/ผูดูแลเสริม/ผูสนับสนุนในดานตาง ๆ ณ ท่ีนี้ หมาย

รวมถึง พระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา (กรณีผูปวยและครอบครัวอยูในพ้ืนท่ี ๆ ประชาชน

นับถือศาสนาพุทธ) หรือสถานภาพอ่ืน ๆ ตามบริบทเฉพาะทางศาสนาของผูปวยและชุมชนท่ี

ผูปวยอาศัยอยู เชน ถาเปนคริสต ก็ไดรับการดูแลทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางปญญาผาน

ทางบาทหลวงหรือโบสถในพ้ืนท่ี ถาเปนมุสลิม ก็ไดรับการดูแลทางจิตวิญญาณและสุขภาวะ

ทางปญญาผานทางโตะอิหมามและทีมงานอาสาสมัครท่ีเปนมุสลิมเชนกัน  

สําหรับกรณีของจิตอาสาท่ีนับถือศาสนาคริสตพบท่ี อ.สารภี จ.เชียงใหม, อ.แมสอด 

และ อ.แมระมาด จ.ตาก และกรณีของ  รพ. เซ็นตหลุยส กรุงเทพมหานคร สําหรับกรณีของ

ศาสนาอิสลาม พบท่ี อ.เทพา จ.สงขลา อ.หวยยอด จ.ตรัง และ อ.แมสอด จ.ตาก  

ซ่ึงพบวา การผนวกประเด็นการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณเขามาในระบบการดูแล 

พรอมท้ังมีการสื่อสารกับชุมชนหรือเสริมพลังใหชุมชนเขารวมปฏิบัติการในการดูแลผูปวย ก็

ทําใหผูนําทางจิตวิญญาณของแตละศาสนาไดเขามามีบทบาทในการสื่อสารและเยียวยาทาง

จิตวิญญาณ ซ่ึงเปนการเติมเต็มชองวางท่ีมีอยูในระบบการดูแลแบบเดิม ท่ีอาจเนนแตทาง

รางกาย และในหลาย ๆ กรณีไมทราบวาจะทําอะไร เพราะไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

เรื่องนี้ ถาเปนกรณีผูปวยท่ีนับถือศาสนาพุทธ วิธีเดิมท่ีใช ก็แคเปดเทปธรรมะใหฟง หรือถวาย

สังฆทานเทานั้น (ขอมูลจากการสัมภาษณพยาบาลหลายแหง) แตเม่ือไดเพ่ิมมิตินี้เขามาใน

ระบบการดูแล พรอมท้ังสื่อสารกับองคกร/สถาบันตาง ๆ ในชุมชน หรือเสริมพลังใหชุมชน

สนใจเรื่องนี้ โดยเฉพาะสถาบันศาสนา ก็ทําใหผูนําทางจิตวิญญาณของแตละศาสนาไดเขามามี

บทบาทในการเยี่ยมบาน การสื่อสารพูดคุยประเด็นสําคัญตาง ๆ การใหกําลังใจ และสามารถ

ชวยชําระสิ่งคางคาใจใหกับผูปวยจํานวนมากอยางมองเห็นไดชัดเจน  

สําหรับพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสานี้ พบวา ในบางพ้ืนท่ี ๆ ท่ีมีการทํางานของ

โครงการเสริมสรางสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย ท่ีดําเนินการและ

รับผิดชอบโดยเครือขายพุทธิกา ก็จะพบบทบาทของพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสาท่ีชัดเจน 

หรือพบวา พระสงฆเปนสวนหนึ่งของทีมติดตามดูแลเยี่ยมบานผูปวยดวย ถึงแมวาอาจจะไมได

ดําเนินการในรูปทีม (Teamwork) แตเปนการไปเยี่ยมบานตามความสะดวกของแตละฝาย/
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แตละคนก็ตาม ท้ังนี้ ยังคงพบบทบาทของพระสงฆอาสาท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม, จังหวัด

สุรินทร, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย  

แตคณะวิจัย ก็ไดพบบทบาทของพระสงฆในจังหวัดอ่ืน ๆ (ท่ีไมใชพ้ืนท่ีการทํางาน

โดยตรงของเครือขายพุทธิกา) ดวยเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ไดมีการกระจายตัวของแนวคิด

และรูปแบบการดูแลผูปวยระยะทายท่ีพระสงฆหรือผูนําทางจิตวิญญาณเขามามีสวนรวมหรือ

มีบทบาทในการชวยทําใหผูปวยไมทุรนทุราย หรือท่ีเรียกกันวา ไดรับโอกาสในการตายดี ผาน

ชองทางตาง ๆ ท้ังออนไลนและเครือขายบุคคล อาทิเชน ในพ้ืนท่ี จ.ขอนแกน, จ.ตรัง, จ.นาน, 

จ.แพร, และ จ.ตาก เปนตน  

ซ่ึงภาพเหลานี้ ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารหรือการเสริมพลังใหชุมชนรวม

ลงมือปฏิบัติการกับทางสถานพยาบาล เพราะลําพังแตสถานพยาบาลเอง พบวา ไมสามารถ

ดําเนินการไดครบทุกมิติ เพราะมีบุคลากรนอยมาก ไมมีพยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยา หรือ

มีแตก็นอยมาก มีเพียงใน รพศ./รพท. เทานั้น บางพ้ืนท่ีเหมือนกับตองฝากภารกิจดานการ

ดูแลแบบประคับประคองไวกับทีมงาน รพ.สต.เทาท่ีมีอยู ซ่ึงยังไมเคยอบรมเรื่อง PC มากอน 

เชน ทันตาภิบาล (ซ่ึงยืมตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน) แตจําเปนตองเขามาชวยทําหนาท่ีดูแล

หรือชวยแบงเบาภาระเรื่อง การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (LTC) ขณะท่ีผูอํานวยการ รพ.สต. 

ตองทําเรื่องผูสูงอายุ และ ผูชวยพนักงานสาธารณสุขตองทําหนาท่ีเยี่ยมบาน เปนตน  

เนื่องจากมีปญหาจํานวนบุคลากรใน รพ.สต. ซ่ึงมีอยูนอยมาก ทําใหท่ีผานมาในบาง

พ้ืนท่ี พบวา เปนการทําแบบลองผิดลองถูก (ท่ีมีความเสี่ยง และมีความไมม่ันใจ) แตบางแหงก็

ทําไดดี ทําดวยใจ ถึงแมไมมีความรูอะไรมาก แตมีใจรักผูปวยหรือผูรับบริการ ซ่ึงก็ยังดีกวาไม

มีอะไรเลยหรือปลอยใหผูปวยถูกทอดท้ิง ดังนั้น ในเรื่องมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ จึงมีนัยสําคัญ

เพ่ิมข้ึนอีก ซ่ึงก็คือ จิตใจ จิตวิญญาณของบุคลากร ฯ ในการทํางานดวยความรักในผูปวย 

ถึงแมจะอยูหางไกลและขาดแคลนทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังยังรูสึกวาตนเองยังขาดความรู และ

ดูจะไมไดรับโอกาสในการเขาฝกอบรมงาย ๆ แตก็ยังทําดวยจิตใจและจิตวิญญาณท่ีรักเพ่ือน

มนุษยดวยกัน ซ่ึงพบวา ระบบ PC อยูไดดวยบุคลากรท่ีมีจิตวิญญาณเหลานี้  

แตสําหรับประเด็นท่ีวาจะสามารถเขาถึงปญหาดานจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวยได

จริงหรือไม มากนอยแคไหน สําหรับกรณีเชนนี้ ยังคงเปนคําถามคาใจอยูพอสมควร ท่ีจะตอง

นํามาเปนโจทยในการทํางานกันตอไป โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงจุด โดยเฉพาะปญหา

การขาดแคลนบุคลากรในระดับปฐมภูมิ และการขาดแคลนความรูและทักษะดาน PC ของ

บุคลากร เพราะหลายแหง พบวา ไมสามารถไปเขารับการอบรมเสริมศักยภาพท่ีจัดโดย

หนวยงานตาง ๆ ได เพราะภารกิจการทํางานลนมือ ไมสามารถปลีกตัวไปได ซ่ึงจริง ๆ แลว 
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ตรงนี้เปนประเด็นปญหาจริยธรรมท่ีสําคัญมากในมุมมองของคณะวิจัย เพราะเจาหนาท่ีระดับ

ลางเปนกลุมบุคลากรท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนหรือผูรับบริการมากท่ีสุด แตขาดปจจัย

สนับสนุนท่ีพอเพียง ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงทําใหมีสวนในการชวยพัฒนาระบบได

ไมเต็มท่ี ในขณะท่ีตัวระบบและโครงสรางมีความคาดหวังใหเปนระบบดานหนาท่ีดูแลสุขภาพ

ประชาชนไดทุกมิติ จึงมีความยอนแยงและเปนประเด็นปญหาจริยธรรมในแงของความเหลื่อม

ล้ําในระบบ ท่ีควรมีการแกไขใหได     
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4. บทบาทของผูนําชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ  

กับการดูแลผูปวยที่บานและปญหาที่พบ 

 

 สําหรับบทบาทของผูนําชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีท้ัง

ผูใหญบาน กํานัน อบต./นายก อบต. เทศบาลตําบล/นายกเทศมนตรี และ/หรือ ทีมงานใน

พ้ืนท่ีระดับตําบลอ่ืน ๆ คณะวิจัย ก็ไดพบบทบาทของผูนําชุมชนและเครือขาย อสม. ท่ีโดดเดน

ในพ้ืนท่ีตาง ๆ อีกหลายแหง (ซ่ึงก็มีความเขมขน ความสมํ่าเสมอ และคุณภาพท่ีแตกตางกัน

ไป) นอกเหนือจากท่ีนําเสนอกรณีศึกษา ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน ไปแลวขางตน ก็ยังพบ

ท่ี ต.กลางใหญ และ ต.หนองแวง อ.บานผือ จ.อุดรธานี, ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

, ต.แคน อ.สนม, รพ.สต.บานสําโรง ต.แคน อ.สนม และ ต.ตากูก อ.เมือง จ.สุรินทร, รพ.สต.

บานแวง และ ต.บานแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย, รพ.สต.บานดงซอม ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.

ตาก, รพ.สต สันปาไร ต.พระธาตุ อ.แมระมาด จ.ตาก และชุมชนตําบลพระธาตุ, ต.ศิลาเพชร 

อ.ปว และ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน, ต.บานถ่ิน อ.เมือง จ.แพร, ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.

เชียงใหม, ต.หนองหาร และ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม, รพ.สต.บานตนเหรียง รพ.

สต.บานทาควาย รพ.สต.บานสี่ ขีด ตําบลเสาเภา และเทศบาลตําบลสิชล อ.สิชล จ.

นครศรีธรรมราช, ต.นาโยงใต อ.เมือง และ ต.เขาปูน และ ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง  

โดยเฉพาะในสองพ้ืนท่ีสุดทาย คือ ต.นาโยงใต และ ต.หวยยอด จ.ตรัง คณะวิจัยไดมี

โอกาสสนทนากับผูนําชุมชนและแกนขับเคลื่อนหลักคอนขางนานกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทําใหพบวา 

ในกรณีของ ต.นาโยงใตนั้น นายก อบต. มีบทบาทโดดเดนในการสนับสนุนระบบการดูแลและ

สงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุ/ชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียนผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี 

มีผูปวยและผูปวยระยะทายจํานวนนอย (หรือไมมีผูปวยระยะทายเลยขณะท่ีไปเยี่ยมพ้ืนท่ี) 

ดวยการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ของ อบต. ท้ังทรัพยากรของราชการ และทรัพยากร

สวนตัวของนายก อบต. ท้ังเงิน, สถานท่ี, รถรับสง, การชวยระดมทุน, การใหผูสูงอายุ

ออกแบบหรือเสนอกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ประกอบกับ

เปนเขตใหบริการของคลินิกหมอครอบครัว ทําใหมีทีมสหวิชาชีพเขามาสนับสนุนและสงเสริม

การพัฒนาผูสูงอายุและคนทุกวัย ทําใหผูสูงอายุและคนในชุมชนมีสุขภาพดี  

สําหรับกรณี ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง พบวา เปนความรวมมือกันของทุกฝายใน

ชุมชน ท้ังหนวยงานราชการ เทศบาล วัด โรงเรียน สาธารณสุข รพ.สต. อสม. ซ่ึงเปนผลมา

จากการขับเคลื่อนของพระสงฆจากวัดหวยยอด ท่ีสามารถเชื่อมประสานหนวยงาน/สถาบัน/

องคกร/ประชาชนกลุมตาง ๆ รวมถึงกลุมเด็ก-เยาวชนหรือสภาองคกรเด็กและเยาวชนใหเขา
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มารวมกันดูแลผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดบาน-ติดเตียง ผูพิการ และผูปวยระยะทายท่ีบาน (โปรด

อานรายละเอียดเก่ียวกับกรณีชุมชนตําบลหวยยอดในบทวิเคราะหการขับเคลื่อนจากมุมมอง

ของกรอบแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรสและชูเมกเกอรในรายงานเลมนี้ประกอบดวย)     

จึงอาจกลาวโดยภาพรวมไดวา การตอบสนองของชุมชนระดับตําบลสวนใหญเปนไป

คอนขางดี หรืออาจกลาวไดวา สวนใหญตอบสนองตอการเขารวมแสดงบทบาทในการดูแล

ผูปวยระยะทายท่ีบานไดคอนขางดี และบางแหงถึงข้ันดีมาก แตก็ยังมีอีกสวนหนึ่งท่ียังมี

ปญหาเก่ียวกับความสมํ่าเสมอของระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน เนื่องจากพบวา ผูปวยสูงอายุ

พิการ (ยังไมใชผูปวยระยะทาย) ท่ีไมมีญาติ ถูกทอดท้ิงใหอยูคนเดียว ในขณะท่ีไมสามารถ

เคลื่อนยายตนเองไดสะดวกหรือลุกข้ึนเดินไมได ตองใชวิธีถัดกนไปกับพ้ืนบานเพ่ือหุงหา

อาหารทานเอง ซักเสื้อผาเอง แตไมคอยไดทําความสะอาดบาน หรือทําไดระดับหนึ่งตาม

สภาพรางกาย ทําใหสุขอนามัยไมคอยดีเทาใด เนื่องจากผูดูแล จิตอาสา หรืออาสาสมัครเอง ก็

มีภารกิจของตน ท้ังภารกิจการทํามาหากินหรือออกไปหารายไดของครอบครัวและภารกิจใน

การดูแลผูสูงอายุท่ีเปนพอแมของอาสาสมัครเองดวย  

ในบางพ้ืนท่ี พบวา ผูปวยสูงอายุนอนติดเตียง (ท่ีจริงตองเรียกวา นอนติดท่ีนอน เพราะ

กรณีนี้ไมมีเตียง) อยูในบานท่ีจวนจะพังโดยลําพังเพียงคนเดียว และรองบอกดวยเสียงแหบวา 

ๆ “หิวขาว” ซ่ึงพบวา ผูปวยมีญาติซ่ึงเปนหลานหาง ๆ อยูไมไกลจากบานผูปวย แตเนื่องจาก

มีปญหาขัดแยงกันมากอน จึงไมคอยดูแล หรือดูแลดวยความไมเต็มใจ ยังมีความโกรธเคืองอยู

ในใจ แตก็ยังโชคดีท่ีผูปวยรายนี้ มีจิตอาสาซ่ึงนับถือศาสนาคริสต รับอาสามาดูแล หาขาวปลา

อาหาร ปอนยา และทําความสะอาดรางกายให แตจิตอาสาจะมาไดเฉพาะบางชวงเวลาเทานั้น 

เพราะตองทํางาน  

ในขณะท่ีบางกรณีหรือบางชุมชน พบวา มีอาสาสมัคร/จิตอาสาจํานวนมาก หรือ

มากกวา 10 กวาคน แตก็ยังไมไดเขามารวมแบงเบาภาระใหกับผูดูแลท่ีเปนสามีหรือภรรยา

หรือลูกของผูปวย เนื่องจากยังไมไดคุยกันเรื่อง ระบบการบริหารจัดการเวลาและการทํางาน

เปนทีมแบบหมุนเวียนกันมาดูแล ทําใหยังไมคอยมีบทบาทในการชวยเหลือหรือแบงเบาภาระ

ผูดูแลท่ีเปนญาติหรือภรรยาของผูปวยหนัก ท่ีตองการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงมากเทาใด   

ดังนั้น ในเรื่องระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care ) ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีสําคัญสวน

หนึ่งของการเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการภายใตกรอบแนวคิดของออตตาวานี้ พบวา คนท่ีมี

บทบาทเปนผูดูแลท่ีสําคัญท่ีสุด ยังคงเปนสามีหรือภรรยาหรือลูกหลานหรือญาติพ่ีนองของ

ผูปวย ซ่ึงจริง ๆ แลว ผูดูแลตัวจริงดังกลาว ก็สะทอนเชนกันวา ควรจะสนับสนุนหรือมีเงิน

ชวยเหลือหรือเงินชดเชยใหกับผูดูแลตัวจริง ในกรณีท่ีตองออกจากงานหรือหยุดงานหรือ
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หยุดทํามาคาขาย/รับจาง ไมสามารถออกไปทํางานได และตองมาดูแลผูปวยท่ีเปนสามี

หรือภรรยาหรือบิดามารดาหรือญาติพ่ีนองของตน ทําใหจํานวนหนึ่งไมมีรายไดหรือตองใช

เงินเก็บท่ีมีอยูกอนเล็ก ๆ ดวยการประหยัดแบบสุด ๆ ทําใหชีวิตคอนขางลําบาก และ

สําหรับบางราย พบวา ไมนาจะสงผลตอการตายดีหรือการมีคุณภาพชีวิตระยะทายของ

ผูปวย เพราะผูดูแลเองมีความเครียดคอนขางมาก 
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5. การขยายตัวไปยังพ้ืนที่/โรงพยาบาล/เขตสุขภาพอ่ืน ๆ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 สําหรับกรณีการขยายแนวคิดและรูปแบบ/ระบบ PC ไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ในเขต

สุขภาพท่ี 7 (จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ) และหลังจากนั้น ก็ไดขยายไป

ยังเขตสุขภาพท่ี 8, 9, และ 10 หรือจนท่ัวภาคอีสานนั้น พบวา เปนการทํางานผานระบบการ

เชื่อมตอระหวางหนวยบริการในระดับตาง ๆ ท้ัง 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (รพ.ศูนย, รพ.

ท่ัวไป) ลงไปยังระดับอําเภอ (รพ.ชุมชน) และระดับตําบล-หมูบาน (รพ.สต. และศูนยสุขภาพ

ชุมชน) ซ่ึงเปนโครงสราง/ระบบบริการท่ีมีอยูแลว แตการท่ีศูนย KPC  รพ. ศรีนครินทร จ.

ขอนแกน สามารถเปนโรงพยาบาลแมขายดานนี้ใหกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากท้ังใน

เขตสุขภาพท่ี 7 (สําหรับเขตสุขภาพท่ี 7 มี  รพ. ศูนยขอนแกน เขามาหนุนเสริมหรือเปนพลัง

ขับเคลื่อนท่ีสําคัญมากของเขตนี้) และนอกเขตสุขภาพท่ี 7 ไดนั้น ทางศูนย ฯ รวมถึงทีมงาน 

และระบบตาง ๆ ของ  รพ. ศรีนครินทร ก็จะตองมีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในทุก

ดานและสามารถเปนตนแบบใหกับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ไดในทุกดานเชนกัน  

ดังนั้น ศูนย KPC จึงพัฒนา ยกระดับตนเอง พัฒนาทีมงาน ปรับระบบและโครงสราง

ของศูนย พัฒนาบุคลากรในแผนกตาง ๆ ของโรงพยาบาลดวยการจัดฝกอบรมหลากหลาย

ประเภท/หลักสตูร จนกลายเปนศูนยฝกอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองใหญท่ีสุดของ

ประเทศ และยังมีบทบาทในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขงอีกดวย และมีระบบการใหคําปรึกษากับ 

โรงพยาบาลตาง ๆ ในเขต 7 กอน (ประมาณป พ.ศ.2557) จนตอมาไดเกิดศูนยดูแล

ประคับประคองในโรงพยาบาลจังหวัดตาง ๆ ในเขตนี้ข้ึนท้ัง 4 จังหวัด  

หลังจากนั้นชวงระหวางป พ.ศ. 2558-2559 จึงขยายผลออกไปจนครอบคลุม 

โรงพยาบาลจังหวัดตาง ๆ ท่ัวภาคอีสาน รวมท้ังหมดประมาณ 20 แหง45

45 โรงพยาบาลชุมชน

อีกจํานวน 320 แหง (ซ่ึง รพ.ชุมชนจะเชื่อมตอไปยัง รพ.สต. และศูนยสุขภาพชุมชน ซ่ึง

ท้ังหมดมีเปาหมายหรือศูนยกลางการดูแลอยูท่ีผูปวยและครอบครัว ซ่ึงเปนผูรับประโยชนหรือ

รับผลของการพัฒนาระบบ โดยมีชุมชน/อสม./จิตอาสา/องคกรศาสนา/ภิกษุอาสา/อปท. 

สนับสนุนอีกแรงหนึ่ง) ผานการสนับสนุนทางวิชาการ/เอกสาร/แนวทางตาง ๆ การให

                                                      
45 อยางไรก็ดี จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทีมงาน/แกนหลักสําคัญของศูนยการุณรักษ พบวา ยังมีบาง

จังหวัดท่ียังไมไดเขารวมเต็มท่ีหรือยังมีปญหาในการพัฒนาระบบ อยูอีกประมาณ 2-3 จังหวัดในภาคอีสาน  
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คําปรึกษา ระบบการสงตอ (ท่ีเชื่อมโยงกันแบบสองทาง) และการเชื่อมโยงเครือขายในหลาย 

ๆ ระดับเขาดวยกันท้ังหมด ท้ังภูมิภาค  

นอกจากนี้ ก็ยังมีการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง ผานการจัด

หลักสูตรอบรมประเภทตาง ๆ ดังกลาวไปแลวขางตนหลายครั้ง และยังมีการจัดประชุม

วิชาการดวยรูปแบบ-ประเด็นตาง ๆ เปนระยะ ๆ นอกจากนี้ โรงพยาบาลจังหวัดหลายแหง 

อาทิเชน  รพ. สุรินทร  รพ. อุดรธานี  รพ. บุรีรัมย  รพ. รอยเอ็ด  รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค 

อุบล ฯ และ  รพ. ศูนยขอนแกน ยังสามารถแสดงบทบาทเปนแหลงฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ใหกับเครือขายไดมากข้ึน เร็วข้ึน ท่ีเรียกวา หลักสูตร TOT (Training for the trainers) และ

หลักสูตรอ่ืน ๆ ใหกับสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ในภาคอีสานตอนกลางและตอนลางดวย รวมถึง 

โรงพยาบาลชุมชนหลายแหงก็สามารถแสดงบทบาทเปนแหลงฝกใหกับพยาบาลชุมชน ท่ี

เรียกวา ‘Clinical PC for Community Nurse’ เปนเวลา 4 สัปดาหดวย     

สําหรับสิ่งท่ีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลในระดับตาง ๆ ตองมีหรือตองทํา เพ่ือ

ชวยกันพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของระบบ เพ่ือใหไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการในแตละจังหวัดไดจริงนั้น ทางศูนย KPC ในฐานะแมขายท่ีมี

ประสบการณสูง ก็ไดกําหนดภารกิจและองคประกอบตาง ๆ ท่ีโรงพยาบาลทุกแหงตองทําหรือ

ตองมี-ตองเปนเอาไวดวย ดังนี้คือ โรงพยาบาลในระดับจังหวัดของแตละจังหวัด ควรจะตองมี

การจัดต้ังศูนยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Center : PC)46 โดยมีทีมให

คําปรึกษาท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ ท่ีผานการอบรมระยะยาว เชน 6 สัปดาห หรือ 2 เดือน หรือ 4 

เดือน รับปรึกษาผูปวยระยะทายในโรงพยาบาลและเครือขาย รวมถึงการจัดอบรม สรางแนว

ปฏิบัติ และสรางเครือขายกับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน สําหรับศูนยการ

ดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระดับอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชนนั้น ทีมงานให

                                                      
46 ซ่ึงในทางปฏิบัติจริง อาจจะใชช่ืออื่น ๆ ตามบริบทขององคกร หรือแลวแตทีมงานจะตกลงกัน อาทิเชน ศูนย

เมตตารักษ ศูนยไมตรีจิตร ศูนยพลังใจ ศูนยมุทิตา ศูนยเอื้ออาทร ศูนยรักษสุขภาพ ศูนยรักบริบาล ศูนยดูแล
ตอเน่ืองและประคับประคอง ฯลฯ หรือบางแหงใชคําวา คลินิก เชน คลินิกเมตตารักษ  คลินิกพรอมรักษ เปน
ตน แตไมวาจะใชช่ืออะไร ก็เปนท่ีเขาใจกันวา จะตองมีบทบาทหนาท่ีในการชวยเหลือดูแลผูปวยระยะทายท่ี
รักษาไมหาย หรือไปตอในทางการแพทยแบบเดิมไมได ใหไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ท่ีไมสรางความ
ทุกขทรมานใหกับผูปวยและครอบครัว ซ่ึงเปนการดูแลท่ีไมรุนแรง ลดความทุกขทรมาน ทําใหรูสึกสบายแม
เจ็บปวย หรือกายปวยแตใจและจิตวิญญาณไมปวยตามไปดวย และชวยใหผูปวยจากโลกน้ีไปอยางสงบ มีศักด์ิศรี 
แตหลายแหงก็ประสบปญหาการบริหารจัดการและการดูแล เพราะถูกหนวยเหนือส่ังการใหรับผิดชอบท้ังเรื่อง
การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง (Palliative Care : PC) และการดูแลผูปวยระยะฟนฟู ท่ีเรียกวา 
Intermediate Care (IMC) ซ่ึงจริง ๆ แลว ผูปวยเปนคนละกลุม มีสภาพไมเหมือนกัน สําหรับ IMC เปนกลุมท่ี
ตองการการฟนฟู ตองการกายภาพบําบัด ซ่ึงเปนความรูและทักษะอีกแบบหน่ึง เม่ือนํามารวมกัน ทําใหทําไดไม
เต็มท่ีท้ัง 2 อยาง ทําใหผูปวยท้ัง 2 กลุมเสียโอกาสในการไดรับบริการท่ีตรงกับสภาพผูปวย เพราะจํานวน
บุคลากรมีไมมาก แตแบงมาทํางานหลายดาน ไมไดใชศักยภาพท่ีมีไดอยางเต็มท่ี 
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คําปรึกษา จะตองผานการอบรมเก่ียวกับ PC ระยะกลาง หรืออยางนอยประมาณ 2 สัปดาห

หรือหนึ่งเดือน  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมชน ก็จะตองมียา opioids และมีอุปกรณทางการแพทยตาง 

ๆ อยางครบถวน สําหรับทีมงานระดับโรงพยาบาลชุมชน หรือเรียกวา รพช. มีบทบาทหนาท่ี

ในการสรางเครือขายการทํางานรวมกับ รพ.สต. และ/หรือ ศูนยสุขภาพชุมชน ในเขตท่ี

รับผิดชอบท้ังหมดดวย ในขณะท่ีหนวยบริการในระดับตําบล คือ รพ.สต. หรือ ศูนยสุขภาพ

ชุมชน ซ่ึงทีมงานผานการอบรมระยะสั้นประมาณ 3-5 วัน หรือ 1-2 สัปดาห ก็จะมีบทบาท

หนาท่ีเปนทีมเยี่ยมบาน คนหาผูปวย ข้ึนทะเบียนผูปวย สอนหรือฝกผูดูแลเพ่ือใหสามารถดูแล

ผูปวยไดอยางถูกตองในทุกดาน รวมถึงการจัดทําโครงการจิตอาสาและพัฒนา อสม. ตาง ๆ 

ในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมและจําเปน 
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6. การขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบไปยังภาคอ่ืน ๆ:  

กรณีตัวอยาง การเกิดระบบ PC ของโรงพยาบาลศูนยหาดใหญ  

และนัยสําคัญตอการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภมู ิ

 ท้ังนี้ ไดพบดวยวา ภายหลังการอบรมท่ีเขมขน หรือไดรับการอบรมและฝกปฏิบัติ

เปนระยะเวลานานพอสมควร อาทิเชน ประมาณหนึ่งถึงสองเดือน แพทยท่ีเขามาอบรมท่ีศูนย 

KPC เหลานั้นก็สามารถกลับไปจัดตั้งระบบในองคกร/หนวยงานของตนข้ึนมาไดทันที 

ยกตัวอยางเชน กรณีของ  รพ. หาดใหญ ท่ีแพทยไดรับการอบรมเรื่อง PC จากศูนย KPC 

และสามารถนําความรูและทักษะไปจัดตั้งระบบใน  รพ. หาดใหญและเครือขาย ไดอยาง

ประสานสอดคลองกับระบบและโครงสรางเดิมท่ีมีอยูแลว โดยเฉพาะศูนยการแพทยชุมชน 

(community medical unit/center : CMU/CMC) ท่ีมีอยูจํานวน 4 แหง กระจายอยูใน 4 

โซนหรือทุกมุมเมือง 47

47  ท่ีมีการสานตอหรือตอยอดนโยบายหรือดําเนินการตาง ๆ เพ่ือ

สนองตอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไดเปนอยางดีตลอดมา 20 กวาป - โดยมี นพ.

อมร รอดคลาย เปนแกนสําคัญในการพัฒนาระบบการดูแลปฐมภูมิของ อ.หาดใหญ4848  

เนื่องจาก นพ.อมร รอดคลาย เคยไปดูงานท่ีประเทศเบลเยียมและไดพบวาระบบท่ีมี

ชุมชนเปนฐานแบบของประเทศนี้ จะชวยทําใหระบบสุขภาพปฐมภูมิเกิดประสิทธิผลหรือทํา

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดจริง - รวมถึงศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (PCU) รพ.สต. และ

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญท่ีกระจายตัวอยูในเขตเทศบาลเมือง ทําใหระบบ 

PC ของ  รพ. หาดใหญและเครือขาย มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี เชื่อมโยงกันท้ังระดับ

ชุมชน (ท้ังในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล) รวมถึงในระดับ cluster ท่ีเรียกวาคลินิก

หมอครอบครัว หรือ PCC (primary care cluster) ท่ีมีท้ังหมดจํานวน 20 แหง โดยมีศูนย

แพทยชุมชน (ท่ีมีหมอ พยาบาล เภสัชกร ทํางานประจํา) เปนแกนกลาง และเชื่อมกับระดับ 

โรงพยาบาลศูนย (ท้ังในและนอกเขตเทศบาล) (โปรดดูแผนภาพ  รพ. หาดใหญและเครือขาย

ระบบปฐมภูมิ ประกอบดวย)   

 

                                                      
47 อันท่ีจริงน้ัน อําเภอหาดใหญ ถูกแบงออกเปน 2 โซนใหญ ๆ คือ 1) โซนเขตเทศบาลนครหาดใหญ หรือโซนเมือง 

ซ่ึงมีประชากรหนาแนน รวมประมาณ 250,000 คน ซ่ึงระบบบริการของ รพ.หาดใหญเช่ือมกับศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลหาดใหญ และ 2) โซนนอกเขตเทศบาลเมือง สําหรับนอกเขตเทศบาลเมือง ยังแบง
ออกเปน 4 โซนยอย ถาอยูนอกเขตเทศบาลเมือง ระบบบริการตาง ๆ ของ รพ.หาดใหญเช่ือมกับ รพ.สต. หรือ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล  

48 ปจจุบันเปนแพทยอิสระ เน่ืองจากเกษียณดวยวิธีการลาออกจากราชการ กอนกําหนด  
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แผนภาพ 9 แผนผังแสดงเครือขายระบบปฐมภูมิของอําเภอหาดใหญ ท้ังในเขตเทศบาล

และนอกเขตเทศบาล 

 

เขตเทศบาลนครหาดใหญ (4 มุมเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ (4 โซนนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานโรงพยาบาลหาดใหญ รอบท่ี 1 
ปงบประมาณ 2562 ระหวางวันท่ี 13 – 15 กุมภาพันธ 2562 
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สําหรับระบบ PC ของ  รพ. ศูนยหาดใหญในปจจุบัน ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 

มีท้ังหมด 20 กวาคน มีผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนท่ีปรึกษา มีรองผูอํานวยการ ฝาย

การแพทย และทีมสหวิชาชีพ ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห อยูใน

คณะกรรมการดวย มีการประชุมคณะกรรมการปละ 1-2 ครั้ง แตทีมทํางานจริง ๆ มีแพทย 2 

ทาน (แพทยเวชศาสตร 1 ทาน และแพทยวิสัญญี  1 ทาน) ซ่ึงยังเปนการทํางานแบบ part-

time หรือทําในเวลาวางจากภาระงานหลัก/งานประจําตามหนาท่ี หรือหลังเลิกงาน แตถา

เรงดวนสามารถปรึกษาทางไลนและทางโทรศัพทได มีพยาบาลจํานวน 2 ทาน เภสัชกร 1 

ทาน (ซ่ึงผานการอบรมหลักสูตร PC สําหรับเภสัชกรจากศูนย KPC 2 สัปดาห) นอกจากนี้ ก็มี

นักสังคมสงเคราะห และนักโภชนาการ/โภชนากร (แตยังไมคอยมีบทบาทมากนัก เพราะ

ข้ึนกับวาแพทยเจาของไขจะปรึกษาเรื่องอาหารและโภชนาการของคนไขหรือไม) และมีนัก

กายภาพบําบัดจํานวน 1 ทาน แตในสวนของชุมชน ก็มีนักกายภาพบําบัดตางหากอีกดวย 

โดยเฉพาะกรณีของศูนยบริการสาธารณสุขสามชัย เทศบาลนครหาดใหญ ท่ีสรางข้ึนดวย

งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนศูนยบริการสาธารณสุขท่ี

ใหบริการดานการสงเสริมหรือสรางเสริมสุขภาพอยางครบวงจร   

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา การบริการผูปวย PC ดําเนินการท้ังในตึกผูปวยนอก ผูปวยใน 

และในหอผูปวยวิกฤต แตสําหรับในระดับชุมชน มีพยาบาลชุมชนในศูนยบริการตาง ๆ 

จํานวน 10 คน (ซ่ึง 8 คน ผานการอบรมหลักสูตร PC 1 เดือน) อยางไรก็ตาม ตอนนี้  รพ. 

ศูนยหาดใหญ ยังไมมีศูนยการดูแลแบบประคับประคอง หรือ PC Center อยางเปนทางการ 

(ซ่ึงไมเหมือนกับกรณีของศูนย KPC หรือโรงพยาบาลขนาดใหญอ่ืน ๆ ท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยม) 

แตมีโตะทํางาน มีใบ consult  มีพยาบาลจํานวน 2 คน และทีมงานวิชาชีพอ่ืน ๆ (ตามท่ี

กลาวขางบน ท่ีประสานงานกัน ปรึกษาหารือกัน) แต  รพ. ศูนยหาดใหญ มีหมอ PC สําหรับ

เด็กโดยเฉพาะ ในขณะท่ีโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ยังไมมีหมอหรือทีมงานดานนี้ ท่ีเรียกอยางเปน

ทางการวา “Pediatric Palliative Care” ยกเวนกรณีของโรงพยาบาลเด็ก หรือสถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กรุงเทพมหานคร และบางพ้ืนท่ี เชน  รพ. ทา

สองยาง จ.ตาก ท่ีมีผูปวยแมและเด็กจํานวนมาก49

49  

แตถึงแมจะดูเหมือนวาทีมงานดาน PC ของ  รพ. ศูนยหาดใหญ ยังคอนขางเล็ก เม่ือ

เทียบกับสถานภาพความเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ แตปท่ีผานมา (พ.ศ. 2561) ก็สามารถ

                                                      
49 ขอมูลคาบเกี่ยว-เช่ือมโยงจากการสัมภาษณ  นพ.โรจนศักด์ิ ทองคําเจริญ หัวหนาทีมดูแลแบบประคับประคอง 

รพ.แมสอด จ.ตาก เกี่ยวกับบริบทของจังหวัดตากและบริบทการทํางานดานการพัฒนาระบบ PC ของจังหวัด 
(ในฐานะสถานพยาบาลชายแดน) แตคณะวิจัยไมมีโอกาสไดไปเยี่ยม รพ.ทาสองยาง และไมไดสัมภาษณทีมงาน
ท่ีน่ันแตอยางใด  
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ใหบริการผูปวยระยะทายไปท้ังหมดจํานวน 800 กวาราย (เฉลี่ยเดือนละเกือบ 30 ราย หรือ

วันละ 1 ราย) และสําหรับป พ.ศ. 2562 (ขอมูลถึงเดือนสิงหาคม 2562) มีจํานวนผูปวย PC ท่ี

รับบริการแบบประคับประคองไปแลวจํานวน 600 กวาราย  

นอกจากนี้  รพ. หาดใหญ ยังมีสถานภาพเปนศูนยในการฝกอบรมแพทยประจําบาน

ดานเวชศาสตรครอบครัว ท่ีมีบทบาทหนาท่ีท้ังการใหบริการ การเรียน-การสอนไปพรอม ๆ 

กัน สําหรับแพทยประจําบานมีความสําคัญมาก เพราะจะไดเพ่ิมจํานวนแพทยใหพอเพียงกับ

จํานวน PCC ท่ีมีอยูถึง 20 แหง ซ่ึงท่ีจริงตองมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวจํานวน 1 คน ตอ

หนึ่ง PCC และตอไปจะมีการเพ่ิมเรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับประคองเขาไปตรงจุดนี้ดวย

เลย  

อยางไรก็ดี คณะวิจัยไมมีโอกาสไดเยี่ยมพ้ืนท่ีการทํางานในระดับ PCC ของ  รพ. 

หาดใหญ จึงไมสามารถอธิบายบริบทการทํางานในเมืองใหญ (ซ่ึงเปนเมืองขนาดใหญท่ีสุดใน

ภาคใต) ไดมากเทาใดนัก แตไดมีโอกาสเยี่ยมพ้ืนท่ีการทํางานของคลินิกหมอครอบครัว 

(Primary care cluster : PCC) ของ  รพ. ตรัง ท่ีเชื่อมกับ รพ.สต. 3 แหง ไดแก รพ.สต. นา

บินหลา รพ.สต. นาโยงใต และ รพ.สต.บานควน แตไดมีโอกาสเยี่ยม รพ.สต. ใน PCC นี้เพียง

แค 1 แหง คือ รพ.สต. นาโยงใต สําหรับอีกแหงหนึ่งท่ีไดไปเยี่ยม แตไมไดอยูใน PCC เดียวกัน 

คือ รพ.สต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง  

อยางไรก็ตาม คณะวิจัยมองวา มีความเหมาะสมในการนําขอมูลของท้ัง 2 แหง มา

ประกอบการอธิบาย ณ ท่ีนี้ เนื่องจากมีความสอดคลองกับแนวทางของ WHO ในเรื่องการ

ดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ท่ีระบุไววา ควรบูรณาการเขากับระบบการดูแล

สุขภาพระดับปฐมภูมิ ซ่ึงจะทําใหมองเห็นท้ังจุดแข็งและจุดออน/ขอจํากัดของระบบสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิในการรับมือกับโจทยและภารกิจใหม ๆ ดวย  
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7. กรณีของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลตรัง และเครือขาย 

(PRIMARY CARE CLUSTER: PCC): นัยสํา คัญตอระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิและระบบการดูแลผูปวยระยะทายที่บาน 

การนําเสนอ ณ ท่ีนี้ จะไดมองเห็นภาพของ รพ.สต.นาโยงใตกอน เพราะเปนสวนหนึ่ง

ของระบบและเครือขาย PCC ท่ีตองการทําความเขาใจวา ระบบสุขภาพปฐมภูมิของท่ีนี่ไดมี

สวนในการดูแลผูปวย PC และการดูแลผูสูงอายุในชวงวัยตาง ๆ อยางไร รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีนัยสําคัญตอการปรับทิศทางการทํางานหรือจุดเนนของ

การใหงบประมาณตอไปในอนาคต  

สําหรับ รพ.สต.นาโยงใต และ อบต.นาโยงใต พบวา มีจุดเดน/จุดแข็งในเรื่องการ

สงเสริมสุขภาพ และการปองกันการเจ็บปวยใหกับผูสูงอายุ ดวยการสงเสริมการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมออกกําลังกายและกิจกรรมทางสังคม เชน การประกวดนางงาม

สุขภาพดี กิจกรรมตามประเพณีตาง ๆ เชน งานสงกรานต วันกตัญูผูสูงอายุ  

จากการเขาไปเยี่ยมพ้ืนท่ี พรอมท้ังการสัมภาษณและรับฟงขอมูลของชุมชน พบวา 

ผูนําชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะนายก อบต. ใหความสําคัญกับเรื่อง

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุเปนอยางมาก โดยสนับสนุนใหมีโรงเรียน

ผูสูงอายุ ใหใชสถานท่ีหรือทรัพยากรของ อบต. เปนท่ีพบปะ/จัดกิจกรรมตาง ๆ ในขณะท่ี

ผูสูงอายุเองก็มีบทบาทในการกําหนดหรือรวมเสนอกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีตนเองตองการ ไมวา

จะเปนการเรียนรูเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยมีแพทยและพยาบาลมาใหความรู ตลอดจนถึงการ

เรียนรูดานอ่ืน ๆ ท้ังการทําพิมเสนน้ํา การทําลูกประคบ การออกกําลังกาย การทําอาหาร 

การกีฬา/กรีฑา การรองเพลง/คาราโอเกะ การไปทัศนศึกษา/ดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ สําหรับ

การจัดกิจกรรมทุกครั้ง อบต.จัดบริการรถตูรับสงผูสูงอายุทุกคน โดยไมตองเสียคาใชจาย 

นอกจากนี้ ยังมีชมรมผูสูงอายุในทุกหมูบาน และแตละชมรม ฯ มีกองทุนของตนเอง ท่ีมาจาก

การสมทบของผูสูงอายุทุกคน บางหมูบานสมทบเดือนละ 10 บาท/คน บางหมูบานเดือนละ 

20 บาท ทําใหมีเงินมาทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง สําหรับกองทุนผูสูงอายุระดับตําบลไดรับการ

อุดหนุนจากนายก อบต. ชวยหาทุนให รวมท้ังใชทรัพยากรสวนตัวของนายก อบต.เองดวย  

นอกจากนี้ นายก อบต. และทีมงานยังออกเยี่ยมบานประชาชนและผูสูงอายุดวยตนเอง 

ซ่ึงตําบลนาโยงใตมีผูสูงอายุท้ังหมดจํานวน 751 คน ซ่ึงมีผูสูงอายุท่ีอายุมากกวา 90 ป และมี

สุขภาพดี จํานวน 21 คน หรือคิดเปนรอยละ 3 จึงอาจกลาวไดวา ผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพ

ดี ซ่ึงพบวา บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชนมีความชัดเจนมาก มีผลทํา

ใหประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุไดรับโอกาสในการสงเสริมสุขภาพใหกับตนเองและกลุมของ
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ตน ทําใหเกิดบรรยากาศความตื่นตัว ความกระตือรือรน พรอมท้ังไดรับความรวมมือจาก

ภาคเอกชนและองคกรภาครัฐหลายแหง ท้ังหางราน ธนาคาร ฯลฯ ซ่ึงตรงนี้จะเปนรากฐานท่ี

ดีในการทําเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองตอไป กรณีท่ีมีจํานวนผูปวยท่ี

ตองการการดูแลในชวงทายท่ีบานเพ่ิมข้ึนในอนาคต ซ่ึงในปจจุบันยังมีผูปวยระยะทายไมมาก

หรือในขณะท่ีไปเยี่ยม ไมมีผูปวยระยะทายเลย   

สําหรับประเด็นการตอบสนองตอนโยบายและการพัฒนาเครือขาย PCC ของ  รพ. ตรัง 

และการท่ีตําบลนาโยงใตเขามาเปนสวนหนึ่งของคลินิกหมอครอบครัวหรือเครือขาย PCC นั้น 

ก็เพ่ือทําใหประชาชนเขาถึงบริการตาง ๆ ไดงาย สะดวก ครบวงจร ทุกมิติ ทุกคน ทุกวัย ทุก

อาชีพ ตั้งแตเกิดจนตาย ซ่ึงมีท้ังเรื่องการดูแลรักษาข้ันตน การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ 

และการฟนฟูดวย ซ่ึง 1 cluster ดูแลประชากรประมาณ 30,000 คน หรือใชจํานวนประชากร

เปนตัวแบงหรือกําหนดขอบเขตการบริการ/การดูแล  

สําหรับอําเภอเมือง จ.ตรังนี้ มีท้ังหมด 8 cluster หรือ 8 โซน ซ่ึงแบงเปนเขตเมือง

จํานวน 5 cluster เพราะมีจํานวนประชากรในเขตเมืองมากกวา สําหรับท่ีเหลืออีก 3 cluster 

อยูนอกเขตเมือง แตบางตําบลมีจํานวนประชากรมาก เชน ตําบลโคกหลอ ก็จัดใหเปน 1 

cluster หรือ 1 โซนเลย แตละ cluster มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวรับผิดชอบ 1 คน รวม

ท้ังหมดเปน 8 คน (แตอันท่ีจริงนั้น มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวจํานวนท้ังหมด 15 คน แต

ทํางานจริงจํานวน 8 คน อีก 7 คน กําลังเรียนตอดานนี้) สําหรับการมีคลินิกหมอครอบครัวจะ

ทําใหประชาชนไดรับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย ทัน

ตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ ภายใตการนําทีมของแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

การท่ีคลินิกหมอครอบครัวของอําเภอเมืองตรัง คอนขางมีพัฒนาการ ความกาวหนา 

และเปนรูปเปนรางมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมนั้น พบวา ในชวง 4-5 ป

ท่ีผานมา หรือตั้งแตมีการประกาศนโยบาย PCC สมัย นพ.โสภณ เมฆธน เปนปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พบวา ไดรับการตอบรับท่ีดีจาก นพ.ไกรสร โตทับเท่ียง รองผูอํานวยการฝาย

การแพทย  รพ. ตรัง ทานมองวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ ท่ีจะทําใหประชาชนไดรับประโยชน

โดยตรง เพราะมีแพทย พยาบาล ทันตบุคลากร เภสัชกรเขาไปใหบริการในพ้ืนท่ี ประชาชนไม

ตองเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล หรือถามาก็เขามาท่ีศูนยบริการท่ีตําบลบานโพธิ์ หรือเรียกวา 

“ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง ตําบลบานโพธิ์” ซ่ึงเปนศูนยสุขภาพชุมชนท่ีมีแพทยท่ัวไป (GP : 

General Physician) คอยใหบริการ ไมมีแพทยเฉพาะทาง ทําใหประชาชนไดรับบริการท่ี

สะดวก รวดเร็วข้ึน ประชาชนจะเดินทางเขามาท่ี  รพ. ตรัง เฉพาะในกรณีท่ีมีการนัดพบ



201 

แพทยเฉพาะทางเทานั้น ซ่ึงระบบการดูแลปฐมภูมิ (Primary care) แบบนี้ ทําใหลดความ

แออัดของ  รพ. ตรังไปไดมาก50

50   

สําหรับ รพ.สต.นาพละ พบวา เพ่ิงสมัครเขารวมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

(Long-term care : LTC) และยังอยูในข้ันตอนการอนุมัติ แตยังไมไดมีการอบรมเรื่อง ผูดูแล

ผูสูงอายุและผูปวยระยะทาย (Care Giver : CG) รวมถึงเรื่อง การอบรมเสริมศักยภาพหรือ

เสริมความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุในเรื่องอ่ืน ๆ ก็ยังไมไดมีการจัดอบรม แตพบวา

เจาหนาท่ีพยาบาลไดทําการจัดแบงกลุมผูสูงอายุดวยการใชเครื่องมือท่ีเรียกวา “ADL : 

Activities of Daily Living” พบวา มีผูปวยติดเตียง หรือชวยเหลือตัวเองไมไดจํานวน 2-3 

ราย และผูปวยติดบานอีก 5 ราย โดยท่ีผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพดี เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในระดับหมูบาน มีชมรมผูสูงอายุ ท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพหรือเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุหลายอยาง เชน การสานตะกรา, การทํา

ขนม, การทํายาน้ําพิมเสน-การบูร และการออกกําลังกาย เปนตน  

สําหรับผูปวยระยะทายท่ีผานมาในรอบ 6 เดือน มีเพียง 1 ทาน ซ่ึงทาง รพ.สต.ได

ทราบเกี่ยวกับผูปวยทานนี้จากการเย่ียมบานของ อสม. ซ่ึงพบวา เปนผูปวยท่ีไดรับการสง

ตัวกลับมาจาก  รพ. ตรัง เปนมะเร็ง ปจจุบันเสียชีวิตแลว แตทีมงานรูสึกวายังดูแลผูปวย

ระยะทายรายนี้ไดไมคอยดี หรือยังไมคอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เพราะเปนเรื่องใหม 

ยังไมเคยมีใครไปอบรมเรื่อง การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองมากอน จึงเนน

ไปท่ีการดูแลดานจิตใจและการทําความสะอาดรางกายตาง ๆ เทานั้น แตก็พบผูปวยใน

ชวงเวลาส้ัน ๆ เทานั้น  

สําหรับ ต.นาพละนี้ ถือเปนกลุมตําบล 3-4 แหงสุดทายของอําเภอเมือง จ.ตรัง (ซ่ึง

อําเภอเมือง มีท้ังหมด 15 ตําบล)  ท่ีทยอยเขารวมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (LTC) 

เนื่องจากข้ึนกับการตัดสินใจของทาง อบต.หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยวาสนใจหรือ

ใหความสําคัญกับเรื่องนี้แคไหน ซ่ึงตอนแรกอาจจะยังไมคอยเขาใจ หรือเกรงวาจะเปนการ

เพ่ิมภาระตาง ๆ ใหกับ อบต. โดยเฉพาะภาระดานงบประมาณ แตเม่ือพูดคุยกันอยางชัดเจน

แลววา ไมเปนการเพ่ิมภาระงบประมาณใหกับทาง อบต. ก็เลยสมัครเขารวมโครงการ/

นโยบาย LTC ของ สปสช. ซ่ึงตรงจุดนี้เปนประเด็นหรือปจจัยท่ีสําคัญมาก ท่ีทําใหภาพของแต

ละชุมชนตางกัน ซ่ึงก็คือ การใหความสําคัญกับเรื่องคนและการมองเห็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน

                                                      
50 แตคณะวิจัยไมมีโอกาสไดสัมภาษณ นพ.ไกรสร โตทับเท่ียง ดวยตนเอง เน่ืองจากเวลาไมพอ ดังน้ัน ขอมูลท่ีได

รับมาและนําเสนอไว ณ ท่ีน้ี จึงเปนเพียงขอมูลบางสวนท่ีไดจากการสัมภาษณทีมงานหมอครอบครัว นําโดย 
พญ.ฐิตินาถ ทองขําดี แพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีรับผิดชอบ cluster น้ี ท่ีไดมีโอกาสพูดคุย-สนทนาและ
สัมภาษณพรอมกบัทีมงานของ รพ.สต.นาโยงใต เทาน้ัน  
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ขางหนาของผูนําชุมชน ถามองเห็นไดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความสามารถในการรับมือ

ไดเร็ว ใหความสําคัญกับเรื่องการเปนสังคมสูงวัยไดเร็ว ก็จะทําใหประชาชนไดรับโอกาสตาง ๆ 

มากข้ึนและรวดเร็วข้ึน    

สําหรับ ต.นาพละ มีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ มีการบูรณาการการทํางานกันระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ในตําบล ท้ังหนวยงานราชการ ท้ังฝายปกครองทองถ่ิน คือ อบต. สมาชิก 

อบต. และทองท่ี เชน กํานัน ผูใหญบาน รวมถึง รพ.สต. อสม. นอกจากนี้ อสม.ก็มีความ

เขมแข็ง มี อสม. ท้ังหมดจํานวน 82 คน ซ่ึงพบวา ประมาณ 80% ทํางานกันอยางเขมแข็ง 

โดยเฉพาะ อสม. หมู 3 มีบทบาทสูง อยางไรก็ดี อสม. ชวยแบงเบาภาระทาง รพ.สต. ไปได

มาก เพราะทาง จนท.รพ.สต. ตองทํางานดานเอกสารและขอมูล/ตัวเลขตาง ๆ ทําใหไมคอยมี

เวลาทํางานในชุมชน สําหรับ อสม. ก็มีการประสานพูดคุยกันทางไลนและทางโทรศัพท อสม.

ใชวิธีใหเบอรโทรไวกับชาวบานคุมตาง ๆ ถาใครหรือผูปวยคนใดมีปญหา ก็สามารถโทรแจง

เขามาท่ี อสม. ไดตลอดเวลา ถาชวยแกปญหาได ก็แกไขเลย ถาแกไขไมไดก็แจงทาง รพ.สต.

ใหทราบ สําหรับขอออน/ขอจํากัด คือ จนท.บางทานยังมองเรื่องสุขภาพแยกออกจากเรื่อง

การทํามาหากิน การหารายได หรือวิถีชีวิตของชาวบาน/ประชาชน และทีมงาน รพ.สต. ยัง

ไมไดเขียนวิเคราะหหรือยกระดับสิ่งตาง ๆ ท่ีทําออกมาเปนองคความรู สวนหนึ่งเพราะไมได

เรียนวิจัยมา และอีกสวนหนึ่งเพราะไมมีเวลา เนื่องจากมีงานหลายดานท่ีตองทํา แตทีมงานมี

คอนขางนอย 

จึงอาจจะพอกลาวสรุป ณ ท่ีนี้ไดดวยวา ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามารวม

ดําเนินการในเรื่องนี้ หรือรวมมือกับทาง รพ.สต. โดยไดรับการหนุนเสริมเปนอยางดีจากทีม

แพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือคลินิกหมอครอบครัวในการลงมารวมสงเสริมสุขภาพถึงพ้ืนท่ี 

ทําใหทุกคน ทุกวัย ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง ก็ทําใหปญหาสุขภาพของประชาชนไดรับการ

ดูแลแตเนิ่น ๆ ท้ังเรื่องการฉีดวัคซีน/การปองกันโรค การตรวจฟน การปองกันการตั้งครรภใน

วัยรุน การติดตามดูแล/คัดกรองเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง การดูแลผูสูงอายุ การแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ฯลฯ ซ่ึงหมายถึงการท่ีประชาชนไดรับการดูแลตั้งแตตนทางหรือตนน้ําแบบ

นี้ ยอมทําใหคนสวนใหญมีสุขภาพดี ทําใหมีจํานวนผูปวยติดบานติดเตียงนอยลงตามไปดวย 

ซ่ึงสงผลทําใหภาระการทํางานของทีมงานสุขภาพหรือเจาหนาท่ีไมหนักเกินไป ถาประชาชนมี

สุขภาพดี  
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ดังนั้น การบูรณาการระบบการดูแลผูสูงอายุเขากับระบบปฐมภูมิ ภายใตนโยบาย

คลินิกหมอครอบครัว (PCC) ไมควรเนนเฉพาะการดูแลผูปวยระยะทาย แตควรเนนใหผูสูงอายุ

มีสุขภาพดี เนนการอยูรวมกันเปนครอบครัวและชุมชน ทําใหทุกคนไดรับการสงเสริมสุขภาพ

อยางเปนองครวม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมือนกับกรณีของ รพ.สต.นาโยงใต และตําบลนาโยงใต 

อ.เมือง จ.ตรัง ท่ีใหบทบาทกับผูสูงอายุในการกําหนดหรือออกแบบกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง 

ไมใชคิดแทน ทําแทน ซ่ึงสงผลทําใหผูสูงอายุตองการเขามารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพราะ

ไดรับการใหคุณคา สงผลตอเนื่องตอเรื่องอารมณ/ความรูสึก และยังสงผลตอเนื่องทําให

ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย-จิตใจแข็งแรง ไมเจ็บ ไมปวย ดูแลตนเองได แมอายุเกิน 80 ป ก็ยัง

มีสุขภาพดี  

ซ่ึงท้ังหมดนี้ยังสอดคลองกับกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของ

ออตตาวา ดังนั้น ถาเปนไปได ไมควรมองแตเฉพาะเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย เพราะสาย

เกินไป ควรมองหรือวางแผนสงเสริมการมีสุขภาพดี ปองกันการติดบานติดเตียง ปองกันการ

เปนโรคท่ีปองกันได และสามารถดําเนินการในระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ท่ีมีเครือขายคลินิก

หมอครอบครัว ท่ีมีท้ังแพทย พยาบาล ทันตแพทย ทันตาภิบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด 

นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข นัก

โภชนาการ/โภชนากร แพทยแผนไทย/แผนจีน เขามามีบทบาทตรงนี้   

นอกจากนี้ ถามองในอีกแงหนึ่งของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา ก็จะพบ

ดวยวา กรณีของ  รพ. ตรังและคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตามท่ีนําเสนอไปขางตนนี้ ถือเปน

การปรับระบบและรูปแบบการบริการท่ีมีนัยสําคัญตอสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน ทําให

ประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก รวดเร็วข้ึน ไมตองไปรอคิวท่ีโรงพยาบาลศูนย หรือ 

โรงพยาบาลท่ัวไป แตทีมสหวิชาชีพเขามาใหบริการถึงพ้ืนท่ี ถึงแมอาจจะยังไมไดเขามาในรูป

ทีมงานท่ีเต็มรูปแบบพรอมกันทุกคนหรือทุกวิชาชีพก็ตาม แตในอนาคต ถามีการวางแผน

พัฒนากําลังคนหรือบุคลากรสุขภาพอยางสอดคลองกับทิศทางการเปนสังคมสูงวัย ท่ี

สอดคลองกับขอมูลท่ีเปนจริงหรือความเปนจริงในพ้ืนท่ี และมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยาง

ครบถวนในทุกพ้ืนท่ี ก็นาจะทําใหประชาชนเขาถึงบริการตาง ๆ ไดมากข้ึน ดีข้ึน มีคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึน ภายใตโครงสรางรวมศูนยท่ีเปนอยูของประเทศ แตก็ยังพอมีทางในการทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี หรือในระดับ PCC ได ถาทําจริงจัง    

ดังนั้น ถามองจากกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวาในอีกมุมหนึ่ง ก็อาจกลาวได

ดวยวา นโยบายดาน PCC ของกระทรวงสาธารณสุข มีผลตอการทําใหเกิดการปรับระบบและ

โครงสรางการบริการ และมีผลตอเนื่องตอประชาชน ทําใหประชาชนมีความรูและทักษะมาก
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ข้ึน โดยเฉพาะผูสูงอายุไดรับการเสริมพลังศักยภาพในทุกดาน ประกอบกับผูนําชุมชนก็ให

ความสําคัญเขามารวมในกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตําบลนาโยงใต ท่ีเอ้ือหรือกระตุนใหประชาชน

สนใจหรือเอาใจใสเรื่องสุขภาพ ทําใหสามารถลดโรคท่ีปองกันได โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง 

(NCD) สงผลทําใหประชาชนมีสุขภาพดี ลดภาระโรค ลดภาระเจาหนาท่ี ลดการเจ็บปวย 

สงผลตอเนื่องทําใหจํานวนผูปวยระยะทายก็นอยลงตามไปดวย  

สําหรับในลําดับตอไป จะเปนการสรุปปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกิดข้ึน การ

พัฒนาและการขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบระบบ PC ท่ีดําเนินการโดยศูนย KPC ซ่ึงเปน

การสรุปปจจัยท่ีเก่ียวของตามความจริง ท่ีพบ ไมใชมองจากมุมของกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตรออตตาวา    
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8. สรุปปจจัย-องคประกอบที่เกี่ยวของกับการเกิดข้ึน 

และการขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบ/ระบบ PC  

ผานการทํางานของศูนย KPC 

 สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของระบบการดูแลผูปวยระยะทาย ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน

โดยมีสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS) เปนผูรับผิดชอบหลัก ผานการผลักดันของศูนย 

KPC  รพ. ศรีนครินทร และคณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน ในฐานะโรงพยาบาลแมขาย ท้ังใน

ภาคอีสานและภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอีสาน ท่ีสามารถทําไดอยางเขมขน ท่ัวถึง 

คอนขางครอบคลุมเกือบครบท้ังหมด พบวา มีปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของอยางนอยใน 4-5 

ระดับดวยกัน กลาวคือ  

1) ปจจัยระดับสวนบุคคลของแกนขับเคล่ือนหลัก (รองศาตราจารย พญ.ศรีเวียง 

ไพโรจนกุล, นพ.อรรถกร รักษาสัตย และคุณปาริชาติ เพียสุวรรณ) อาทิ มีจิตใจท่ีดีงาม มี

จิตสํานึกตอสิ่งท่ีประสบ มีความมุงม่ัน/ทํางานหนัก/เกาะติด/ทํางานจริงจัง ใหคุณคากับชีวิต

ผูปวยในระดับสูง มีทัศนคติท่ีดีตอผูปวยและทีมงาน มองเห็นและเขาใจสัจธรรมของชีวิต มี

ความรู ความเขาใจ ความสามารถหรือทักษะในดานตาง ๆ อยางครอบคลุม มีความสามารถ

ในการทํางานเชิงยุทธศาสตร, มีพลังในการขับเคลื่อนสูง ฯลฯ  

2) ปจจัยระดับทีมงาน อาทิ มีการทํางานรวมกันดวยใจ มีจิตสํานึกตอปญหาใน

ระดับสูง ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา มี line of command and supervision ท่ี

ชัดเจน ไดรับเกียรติจากหัวหนาทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขน มีบรรยากาศการ

ทํางานแบบกัลยาณมิตร ฯลฯ  

3) ปจจัย/บริบทวิชาชีพของแกนขับเคล่ือนหลักและทีมงาน ท้ังแพทย-พยาบาล-

เภสัชกร เชน การมองเห็นชีวิตของผูปวยระยะทายท่ีการแพทยไปตอไมได ถูกทอดท้ิง ปลอย

ใหทนทุกขทรมาน ไมมีใครดูแล เพราะไมมีความรูวาจะทําอะไร อยางไรกับผูปวยระยะทาย 

จึงทําใหเกิดการฉุกคิด และเปนแรงผลักในการพัฒนาหรือมีสวนรวมในการทํางานเรื่องนี้ เปน

ตน  

4) ปจจัย/บริบทชีวิตของผูปวยและครอบครัว อาทิเชน ในอดีต หรือระบบการดูแลท่ี

ผานมา ทําใหผูปวยและญาติไมทราบชะตากรรมของตนเองและครอบครัว เพราะแพทยไม

บอกความจริงเก่ียวกับโรคท่ีเปนวารักษาไมหายและจะตองเสียชีวิต ทําใหไมไดรับโอกาสใน

การตัดสินใจเก่ียวกับชะตากรรมของตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีเปนชีวิตของตน ไมมีโอกาสไดเตรียมตัว
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จากไปอยางสงบ ไดรับความทุกขทรมาน มีความขัดแยงในครอบครัวและความขัดแยงกับ

แพทยหรือทีมรักษาเก่ียวกับวิธีการรักษา แตหาทางออกไมได ฯลฯ  

5) ปจจัยระดับบริบทสังคมใหญ ซ่ึงอยูในสภาวะการเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน ท่ีมี

จํานวนผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีตองการการฟนฟู ผูปวยพิการ และผูปวยระยะ

ทายเพ่ิมข้ึนอยางมองเห็นไดชัดเจน และไมสามารถหลีกเลี่ยงได   สิ่งเหลานี้ เปนปจจัยผลักท่ี

สําคัญตอการทํางานและการแสดงบทบาทของ รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล 

พรอมทีมงาน และเครือขาย PC ดวยเชนกัน 

แตท้ังนี้ พบวา ปจจัยสวนบุคคลของแกนขับเคล่ือนหลัก มีความสําคัญหรือนัยสําคัญ

มากท่ีสุด นอกจากมีใจเต็มเปยมในการทําเรื่องนี้แลว ยังเปนเพราะมีศักยภาพหรือความรู

ความสามารถในการทํางาน มีการศึกษาคนควาความรูและทักษะอยางตอเนื่อง ทํางานใกลชิด

ผูปวย เขาใจและเห็นใจผูปวย นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตรในการ

ขับเคลื่อน มีการสื่อสารดวยความจริงใจ/โปรงใส/ตรงไปตรงมา/ไมบิดเบี้ยว มีความตั้งใจจริง/

ความมุงม่ัน มีความตระหนักในปญหาของผูปวย/ครอบครัว มีความพรอมในทุกดานของ

ทีมงานศูนยการุณรักษ  

ท่ีสําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเปนปจจัยระดับระบบและโครงสราง ก็คือ การใช

ประโยชนจากโครงสรางท่ีมีอยูในรูปของเขตสุขภาพ (7, 8, 9, และ10) และการพัฒนาระบบ

บริการรายสาขา (Service Plan) ท่ีมีการผนวกเรื่องนี้เขามา รวมถึงการขับเคลื่อนในกรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําใหระบบ PC กลายเปนสวนหนึ่งของระบบและโครงสราง ทํา

ใหผูตรวจราชการและผูบริหารโรงพยาบาลใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากข้ึนอยางมองเห็นได

ชัดเจน  

นอกจากนี้ สําหรับการขยายตัวในภาคอีสานเปนอันดับแรกและทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในภาคไดอยางคอนขางเขมขน ท่ัวถึง นอกเหนือจากปจจัยในระดับตาง ๆ 

ดังกลาวขางตนแลว ยังเปนไปตามบริบทเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ท่ีเอ้ืออํานวยใหสามารถ

เดินทางติดตอไปมาหาสูเชื่อมโยงกันไดงายกวาการเดินทางไปทํางานในภาคอ่ืน ๆ และท่ี

สําคัญคือ บริบทรวมของวิชาชีพทางการแพทยและพยาบาล ท่ีทุกคนพบปญหาการเจ็บปวย

ในระยะทายท่ีการรักษาทางการแพทยแบบเดิม ท่ีเปนความรุนแรง ไมมีเยื่อใย ปลอยใหตาย

คาทอหายใจหรือดิ้นทุรนทุรายดวยความทรมาน โดยไมมียามอรฟนใหนั้นไปตอไมไดแลว สิ่งนี้

จึงมีสวนอยางมากท่ีผลักดันใหบุคลากรในสถานพยาบาลในระดับตาง ๆ ของท้ังภาคอีสานและ

ภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณธรรม-จริยธรรม รักความเปนธรรม มีความเห็นใจในผูปวย มีความรักใน

เพ่ือนมนุษยเปนทุนเดิมอยูแลว ไดลงมือปฏิบัติทันทีแบบไมรอเวลา หรืออันท่ีจริง ปจจัยผลัก
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จากภายในของแตละคนหรือบุคลากรกลุมนี้ เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหระบบเกิดข้ึนและ

ขยายตัว หนุนเสริมดวยการผลักดันของโครงการ ฯ และการมีกลยุทธในการขับเคลื่อน ท้ัง

แบบเปนทางการ ไมเปนทางการ ใชเครื่องมือและชองทางการสื่อสารทุกประเภท ท้ังคน กลุม/

องคกร เทคโนโลยี และเครือขายหรือทุนทางสังคมท่ีมีอยูในระดับตาง ๆ ของกลุมวิชาชีพใน

ภาคอีสานและภาคอ่ืน ๆท้ังหมด  

นอกจากนี้ สําหรับภาคอ่ืน ๆ ยังพบวามีปจจัยเสริมท่ีสําคัญ คือ ไดเกิดการขยายตัวของ

แนวคิดและรูปแบบระบบ ผานการจัดหลักสูตรอบรมประเภทตาง ๆ (ท้ังแบบเชิญชวน แบบ

สมัครใจ/สนใจเอง หรือแบบทราบขอมูลจากเครือขายเพ่ือนรวมวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเขารวม) ตลอดจนถึง การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการประจําป การจัดอบรม

หลักสูตร/เวทียอยตาง ๆ ในระหวางป การ approach ตัวบุคคลท่ีสนใจเขามารวมในเครือขาย

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน การเขารวมเปนเครือขายในการพัฒนาเอกสารคูมือการ

ประเมินตนเองและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ท่ีมีตัวแทนจากโรงพยาบาลตาง ๆ 

ครอบคลุมทุกภูมิภาค การเปนกรรมการในวาระและโอกาสตาง ๆ เชน การเปนกรรมการรวม

จัดประชุม การเปนวิทยากร การใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ ท่ีแตละคนถนัด/สนใจ เชน การ

ขยายผลในชุมชน การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน ลวนแตมีผลตอการขยายตัวของ

ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท้ังสิ้น  

ซ่ึงอาจสรุปปจจัยและองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการเกิดข้ึน พัฒนาการ และการ

ขยายตัวของระบบ PC ผานศูนย KPC ไปยังภาคอ่ืน ๆ ในรูปของแผนภาพ ดังนี้คือ   
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แผนภาพ 10 ปจจัย-องคประกอบ-แรงผลักท่ีทําใหศูนย KPC เกิดข้ึน มีพัฒนาการ และ

สามารถเปนแกนขับเคล่ือนหลัก จนนําไปสูการขยายตัวเต็มพ้ืนท่ี ของระบบ 

PC ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในลําดับสุดทายของบทวิเคราะหนี้  จะเปนการสรุปผลการวิเคราะหตามกรอบ

ออตตาวา 

 

ความรูความสามารถ/คุณธรรม
จริยธรรม/สํานึกรับผดิชอบตอ
ผูปวย/การมียุทธศาสตร
ขับเคลื่อน 
การสื่อสารเชิงรุก/การเปน

แบบอยาง/ความพรอมทุกดาน 
การใชประโยชนจากโครงสรางท่ี

มีอยูในระดับเขตสุขภาพ 

ปจจัยระดับสวนบุคคล 
ของแกนขับเคลื่อนหลัก 

การทํางานรวมกันดวยใจ/เปน
กัลยาณมิตร 
มีจิตสาํนึกตอปญหาในระดับสูง 
ผูบริหาร/บังคับบัญชาใหการ

สนับสนุน 
ไดรับเกียรติ/ความไววางใจจาก

หัวหนาทีม 
มีวิสัยชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ปจจัยระดับทีมงาน 

การเห็นผูปวยไปตอไมได/ถูกทอดทิง้ 
 ผูปวยขาดคนดูแลที่มีทักษะ 
ความเห็นตางในการดูแล/รักษา

ระหวางแพทยเจาของไขและแพทย
ประคับประคอง 
การตัดสินใจเพือ่ประโยชนตอผูปวย

ดวยขอมูล ความเห็นพองตองกัน 
การไดรับการดูแลรักษาที่ดีที่บาน  

ไมแตกตางจากการอยูที่โรงพยาบาล 
 

ปจจัย/บริบทวิชาชีพ 
ของระดับทีมงาน 

การใหผูปวย/ครอบครัวรับรูความ
จริง และมีโอกาสไดเลือกชะตา
กรรมของตนเอง   
ขจัดเร่ืองที่คางคาใจ 
ความเห็นตางของสมาชกิครอบครัว

เกี่ยวกับการรักษา 
 มีชวงเวลาในการยอมรับกับส่ิงที่

เกิดขึ้น 
ไมเสียคาใชจายในเร่ืองทีไ่มจําเปน 

ปจจัย/บริบทของชีวิตผูปวย 
และครอบครัว 

การเพ่ิมจํานวนประชากรสูงวัย 
และความยืนยาวของชีวิต 
ภาวะผูปวยสูงอายุตดิเตียง 
ความชุกของการปวยดวยโรค

เรื้อรัง 
ความตระหนักเก่ียวกับการตายดี 

ตายอยางมีศักดิ์ศร ี

ปจจัยระดับสังคมใหญ 
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5.  สรุปผลการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวา  

การขับเคล่ือนและการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง

และระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน : บทวิเคราะหจากมุมมองของกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตรออตตาวา เปนการวิเคราะหท่ีใชขอมูลการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ PC 

โดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS) ผานกลไกของศูนยการุณรักษ  รพ. ศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KPC) โดยมีแกนขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รองศาสตราจารย พญ. 

ศรีเวียง ไพโรจนกุล - ซ่ึงไดรับทุนจาก สสส. ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 แตท่ีจริงไดทํางาน

เรื่องการดูแลแบบประคับประคองมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2547-48 และมีการกอตั้ง

ศูนยการุณรักษอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2553 และไดดําเนินการเรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน - เสริมดวยขอมูลการทํางานของเครือขายพุทธิกา และขอมูลท่ีเก่ียวของของ

หนวยงานอ่ืน ๆ บางสวน  

จากการวิเคราะห สามารถสรุปสั้น ๆ ไดวา การทํางานในเรื่องนี้ไดเริ่มตนจากการ

ใหบริการตามบริบทของแกนขับเคลื่อนหลักและจิตสํานึกท่ีมีตอวิชาชีพของตน และตอมามี

การพัฒนาหรือเสริมศักยภาพดานความรูและทักษะดานนี้ใหกับทีมงาน โดยเฉพาะพยาบาล 

และขยายตัวออกไปยังกลุมบุคลากรอ่ืน ๆ ท้ังแพทย และเภสัชกร และตอมาไดสรางแพทย

ดานนี้เพ่ิมข้ึน เพราะแพทยท่ีทํางานใหระบบ PC ยังมีนอย ผานกระบวนการเสริมศักยภาพ

ดวยหลักสูตรตาง ๆ ท่ีมีความยืดหยุน ท้ังภายใน  รพ. ศรีนครินทรเอง และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 

ในเครือขาย พรอม ๆ กับการการปรับระบบ/รูแบบบริการ และปรับระบบและโครงสราง

องคกร โดยเฉพาะโครงสรางของศูนย PC ท่ีมีความเชื่อมโยงกับโครงสรางของ  รพ. ศรี

นครินทร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอม ๆ กับการใชประโยชนจาก

ระบบและโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีอยู โดยเฉพาะเขตสุขภาพ ทําใหเกิดพลัง

ขับเคลื่อนตอเนื่อง จนตอมาประมาณป พ.ศ. 2559  เรื่อง PC ไดรับการบรรจุอยูในแผนพัฒนา

ระบบบริการ หรือ Service Plan ทําใหระบบการดูแลแบบประคับประคองเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง

ในขอบเขตท่ัวประเทศ  

ในขณะเดียวกัน ไดมีการขับเคลื่อนหลายทิศทางท้ังในเรื่องนโยบายในองคกร นโยบาย

ในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดอ่ืน ๆ และไดมีการเสริมพลังใหเครือขายและชุมชนลงมือ

ปฏิบัติการในดานตาง ๆ เพ่ือใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบานเกิดเปนจริง ซ่ึงระบบนี้ไดเกิดการ

กระจายตัวไปยังชุมชนตาง ๆ ท่ัวประเทศ ผานโครงสรางการทํางานของสถานพยาบาลใน 3 
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ระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. รวมถึงศูนย

สุขภาพชุมชน (PCU) ตาง ๆ    

สําหรับการขับเคลื่อนไดใชกลยุทธ/กลวิธี วิธีการและชองทางตาง ๆ หลายอยาง ไมได

ยึดติดกับโครงสรางท่ีเปนทางการเทานั้น ทําใหเกิดการขยายตัวของแนวคิดการดูแลแบบ PC 

และรูปแบบ/ระบบบริการ PC ไปท่ัวภาคอีสาน ซ่ึงเทากับไดทําใหเกิดสิ่งแวดลอมใหม ท่ีเอ้ือ

ตอการดูแลผูปวยระยะทายและการดูแลท่ีบาน (PC and Home Care) และคอย ๆ ขยายตัว

ไปยังสถานพยาบาลในภมิูภาคอ่ืน ๆ ผานชองทางการทํางานรวมกันในวาระและโอกาสตาง ๆ 

ดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังแบบมี

โครงสราง และไมมีโครงสราง ท้ังแบบขามเขตพ้ืนท่ี ขามเขตแดนวิชาชีพ ขามบริบทท่ีมี

ขอจํากัดตาง ๆ ทําใหเกิดนัยยะหรือความหมายทางสังคมท่ีสําคัญ ซ่ึงก็คือ การดูแลซ่ึงกันและ

กันของบุคลากรสหวิชาชีพท่ีมีตอผูปวยและครอบครัว ไปสูการดูแลซ่ึงกันและกันของผูนํา

ชุมชนกับคนในชุมชน ท่ีเขามารวมกระบวนการดูแลผูปวยท่ีบาน นําไปสูการกอเกิดเครือขาย 

PC ในบริบทของประเทศไทย ท่ีกระจายตัวออกไป อยางไมจํากัดขอบเขตหรือไรขอบเขต ไร

พรมแดน (borderless) และยังเปนการขับเคลื่อนท่ีมีความเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศ

เพ่ือนบาน ท้ังลาว กัมพูชา พมา ผานการใหบริการในสถานพยาบาลตามพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึง 

มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถายโอนความรู กลายเปนเครือขายการ

ดูแลผูปวยระยะทาย (TPCN) ท่ีมีการแบงปน/เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และกลายเปนสิ่งแวดลอม

ทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน (regional palliative care network : 

RPCN) ท่ีมีนัยยะตอการเปนสังคมสูงวัยท่ีมีฐานการปฏิบัติและการสรางผลงานวิชาการรองรับ 

ท่ีมีเข็มทิศอยางมีนัยสําคัญชัดเจนตอประเด็นการมีชีวิตอยูท่ีดี (living well) ท่ีมีการเตรียม

ความพรอมในการอยูกับความเจ็บปวย (Living with illness) พรอมรับมือกับวิกฤตในชีวิต

ดวยสติและปญญา (coping with crisis with mindfulness) ไปจนถึงการอยู กับความ

เปราะบางทางสุขภาพ (living with frailty) และการเขาสูวิถีมรณานุสติ (leaving well) 

อยางสมศักดิ์ศรีของมนุษยท่ีมีปญญาญาณ (intuition) เม่ือเวลามาถึง   
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4 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวย

ท่ี บ า น  :  บท วิ เ ค ร า ะห จ า กมุ มมอ งของกรอบแนวคิ ดก า รดู แลแบบประคั บประคองและ 

ก ร อ บ  6 เ ส า ห ลั ก ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ข อ ง อ ง ค ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  

 (WHO’s 6 Building Blocks of Health Systems and Palliative Care) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะหจากมุมมองของกรอบแนวคิดการดแูลแบบประคับประคอง

และกรอบ 6 เสาหลักการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ขององคการอนามัยโลก  

WHO’s 6 Building Blocks of Health Systems  

and Palliative Care 

4 
การขับเคลือ่นและพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

และการดูแลผูปวยที่บาน 
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1. ความนําและวัตถุประสงค  

เนื่องจาก สสส. มีความประสงคใหมีการวิเคราะหการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง (หรือเรียกสั้น ๆ วา ระบบ PC) ของประเทศ

ไทย และผลท่ีเกิดข้ึน โดยใชขอมูลตาง ๆ จากการทํางานของชุดโครงการการสรางเสริมสุข

ภาวะในชวงทายของชีวิต ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 ดวยการ

ใชกรอบ 6 เสาหลักดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO’s 

Six Building Blocks of Health Systems, 2010) ในการวิเคราะห  

ท้ังนี้ ชุดโครงการดังกลาวมีกลไกและเนื้องานท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 1) สวนของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ท่ีรับผิดชอบหลักโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

2) สวนของการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือเสริมศักยภาพใหกับบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข รวมถึง จิตอาสา/ ผูดูแลอาสา ซ่ึงรับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะ

ทาย (Thai Palliative Care Society: THAPS) และศูนยการุณรักษ (Karunruk Palliative 

Care Center: KPC) ภายใตการนําของ พญ.ศรี เวียง ไพโรจน กุล คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 3) สวนของการพัฒนาและเพ่ิมมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา

หรือสุขภาวะทางปญญาเขามาในระบบ PC เพ่ือใหระบบมีความสมบูรณ เปนองครวม 

รับผิดชอบหลักโดย เครือขายพุทธิกา  

ตอมาคณะวิจัย พบวา การทํางานขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ PC ท่ีไดรับการสนับสนุน

จาก สสส. โดยเฉพาะในสวนท่ี 2 ท่ีเปนความรับผิดชอบของ THAPS และศูนย KPC นั้น เปน

การทํางานท่ีเปนไปตามแนวทางขององคการอนามัยโลกในเรื่องการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองอยูแลว (แตเปนลักษณะความสอดคลองโดยบังเอิญ) ตั้งแตเอกสารของ WHO 

ในดานการดูแลผูปวยระยะทาย (palliative care : PC) ยังไมออกมา เพราะเอกสารหรือ

แนวทางของ WHO ท่ีเก่ียวกับ PC ทยอยออกมาประมาณป ค.ศ. 2013 (โดยเฉพาะในเรื่องยา

ระงับปวด) ตอเนื่องถึงป ค.ศ. 2020  

ซ่ึงอันท่ีจริง พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ซ่ึงเปนอาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ไดดําเนินการเรื่องนี้มาประมาณเกือบ 40 ป ภายใตบริบทการทํางานเปนแพทยและ

อาจารยแพทยดานกุมารศาสตร ท่ีพบผูปวยเด็กระยะทาย และการรักษาไปตอไมไดและตอง

เสียชีวิต ทําใหคนหาวิธีในการรักษาดวยความเมตตา แตตอนนั้นยังไมมียาระงับปวดท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทากับในปจจุบัน ตอมาประมาณป พ.ศ. 2547-2548 สสส.เริ่ม

สนับสนุนการทํางานเรื่อง PC ภายใตเครือขายโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงผู ท่ี
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รับผิดชอบในการทํางานเรื่อง PC ภายใตเครือขายรงเรียนแพทยนี้ ก็คือ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน

กุล ตอมาป พ.ศ. 2553 พญ. ศรีเวียง และทีมงาน ไดจัดตั้งศูนยการดูแลแบบประคับประคอง 

ท่ีชื่อ “ศูนยการุณรักษ” (KPC) ข้ึนอยางเปนทางการ ซ่ึงพบวา ท่ีผานมาเปนการทํางานตาม

กรอบสาธารณสุขขององคการอนามัยโลก (WHO’s Public Health Model) ซ่ึง พญ.ศรีเวียง  

ไดระบุไวในเอกสารสไลดท่ีนําเสนอแกคณะวิจัยเม่ือวันท่ี  8 กรกฎาคม 2562 วา ไดนํากรอบ

ของ WHO ดังกลาวมาประยุกตใชในบริบทของการพัฒนาระบบ PC ท่ีครอบคลุมท้ังเรื่อง 

นโยบาย, การเขาถึงยา opioids, แผนปฏิบัติการ และการใหการศึกษา/การฝกอบรมบุคลากร 

ซ่ึงตามกรอบสาธารณสุขดังกลาว มี “นโยบาย” (policy) เปนเหมือนรม 

(umbrella) และองคประกอบหรือเสาหลักท้ัง 3 คือ การเขาถึงยา/การจัดหายา การ

จัดทําแผนปฏิบัติการ และการใหการศึกษา/ฝกอบรม (education/training) เปนเหมือน

ฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบ PC ซ่ึง พญ.ศรีเวียง และทีมงานศูนย KPC  ไดขับเคลื่อน

ภายใตโมเดลนี้ ทําใหเกิดเครือขายการทํางานอยางกวางขวาง ผานกลไกหรือฐานขับเคลื่อนท่ี

สําคัญ ซ่ึงก็คือ การใหการศึกษาและการจัดฝกอบรมเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายแก

บุคลากรประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะแพทย พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา และผูดูแลผูปวย  

นอกจากนี้ ศูนย KPC ยังปฏิบัติตามกรอบและแนวทางเรื่องการเขาถึงยาและเวชภัณฑ

ท่ี WHO ไดผลิตเอกสารเก่ียวกับการดูแลผูปวยแบบ PC ออกมาในภายหลังดวย ซ่ึงจริง ๆ 

แลว เอกสารของ WHO เก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายออกมาภายหลังจากการขับเคลื่อน

ของ THAPS และ KPC ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน  

ณ ท่ีนี้ จึงนาจะสามารถกลาวอางไดดวยหรือไมวา ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง หรือ ระบบ PC ของประเทศไทยไดรับการพัฒนาหรือกอตัวข้ึนกอนท่ี WHO 

จะใหความสําคัญหรือใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้เสียดวยซํ้า   

อยางไรก็ดี การวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จะเปนการวิเคราะหการทํางานของชุดโครงการสราง

เสริมสุขภาวะในชวงทาย ของชีวิต ท่ีดําเนินการโดย 3 หนวยงานหลัก ตามท่ีกลาวขางตน 

เสริมดวยขอมูล ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและกลไกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ทามกลางการทํางานหรือการขับเคลื่อน ท่ีไดจากการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูล

ออนไลน และจากการสัมภาษณ/เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของคณะวิจัยดวย ท้ังนี้ เพ่ือสะทอน

ภาพความเปนจรงิของระบบ PC ในปจจุบัน ไมใชภาพเฉพาะเม่ือป พ.ศ. 2556-2559 เทานั้น   

ท้ังนี้ ในสวนแรก จะเปนการวิเคราะหตามกรอบการทํางานดาน PC ของ WHO ท่ี

ออกมาเม่ือป ค.ศ. 2018 และ 2020 กอน แลวตามดวยการวิเคราะหตามกรอบการติดตาม

การพัฒนาระบบสุขภาพ ท่ีเรียกวา กรอบ 6 เสาหลักดานสุขภาพของ WHO (2010) ซ่ึง



215 

ครอบคลุม 1) การจัดบริการ 2) กําลังคน 3) การเขาถึงยาและเวชภัณฑ 4) ระบบขอมูลและ

สารสนเทศ 5) การจัดการดานการเงิน/การคลัง และ 6) การนําและการอภิบาล (leadership 

and governance) ในลําดับถัดไป 

สําหรับวัตถุประสงคของการวิเคราะห คาดหวังวา จะทําใหผูเก่ียวของกับเรื่อง PC ได

มองเห็นภาพพัฒนาการในเชิงระบบ PC ของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนกอนท่ี WHO จะเสนอ

แนวทางหรือกรอบการทํางานในเรื่องนี้ และนาจะชวยทําใหมองเห็นดวยวา ระบบ PC ของ

ไทยในปจจุบันอยู ณ จุดไหน และเม่ือมองเสริมจากมุมมองของกรอบ 6 เสาหลักของ WHO 

(2010) ระบบของไทยสําเร็จในเรื่องอะไรแลวบาง และยังประสบปญหาอุปสรรคในเรื่องอะไร 

หรือยังไมบรรลุในเรื่องอะไรอีกบาง ท้ังเรื่องการจัดบริการ กําลังคน การเขาถึงยาและเวชภัณฑ

ท่ีจําเปน ระบบขอมูลสารสนเทศ การจัดการทางการเงิน และสุดทายคือ การนํา/ผูนําและการ

อภิบาล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ปรับปรุง แกไข เติมเต็มใหระบบ PC ของประเทศ

ไทย มีความสมบูรณหรือสามารถทําใหดียิ่งข้ึนตอไปไดอีกในอนาคตอันใกลนี้ 
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2. องคการอนามัยโลกกับเรื่อง PC (WHO’s Palliative Care) 

สําหรับเอกสารของ WHO เก่ียวกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยตรง พบวา 

ไดเริ่มทยอยผลิตออกมาตั้งแตป ค.ศ. 2013 นอกจากนี้ ยังพบวา หนึ่งในเอกสารท่ีสําคัญท่ีสุด

ชุดหนึ่ง ก็คือ เลมท่ีวาดวย “Integrating palliative care and symptom relief into 

primary health care : A WHO guide for planners, implementers, and 

managers” (2018) ซ่ึงก็คือ เอกสารแนวทางท่ีเสนอใหมีการบูรณาการเรื่องการดูแลผูปวย

แบบ PC และการบรรเทาอาการเขาไปในระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

สําหรับเนื้อหาสาระสําคัญของเอกสารเลมนี้ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้คือ : การ

ดูแลผูปวยแบบประคับประคองคืออะไร, การเขาถึงการดูแลแบบประคับประคอง, การดูแล

ปฐมภูมิคืออะไร และทําไมจึงควรบูรณาการเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเขากับการดูแล

ระดับปฐมภูมิ, แพ็คเกจหรือชุดเครื่องมือสําเร็จรูปในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองใน

ระดับปฐมภูมิ, การดําเนินการในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระบบปฐมภูมิ, การ

รับประกันการเขาถึงยาท่ีจําเปน, การบูรณาการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ถือเปน

การเสริมความแข็งแกรงใหกับระบบสาธารณสุขและสงเสริมความครอบคลุมของระบบ

สุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage : UHC) และบทสุดทายของเอกสารฉบับนี้ 

ไดพูดถึงเรื่อง ความจําเปนในการทําวิจัยและการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  

สําหรับเหตุผลท่ี WHO ใหความสํา คัญกับการบูรณาการการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดูแลระดับปฐมภูมิ เนื่องจากผูปวยหรือประชาชน

สวนใหญตองการการดูแลระยะทายแบบประคับประคองหรือตองการเสียชีวิตท่ีบานของ

ตนเอง ดังนั้น จึงเปนความจําเปนท้ังทางการแพทยและทางจริยธรรมในการจัดการดูแลระยะ

ทายในชุมชนและถือเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลปฐมภูมิ  

ซ่ึงงานของ THAPS และศูนย KPC ภายใตการนําของ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ก็ได

มุงเนนไปท่ีจุดนี้อยูแลว โดยเฉพาะในภาคอีสาน ท่ีผูปวยสวนใหญตองการกลับไปเสียชีวิตท่ี

บาน และตอมายังไดใชเรื่องนี้ เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดูแลผูปวย PC ท่ีสําคัญตัวหนึ่ง

อีกดวย ซ่ึงก็คือ รอยละของผูปวยระยะทายท่ีไดเสียชีวิตหรือตายดีท่ีบานตามความประสงค

หรือตามท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนา (living will)   
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3. ความคืบหนาสําคัญของระบบ PC ของไทย เมื่อมองจากกรอบ PC 

ของ WHO 

ซ่ึงท่ีจริง ประเด็นระบบ PC ในระดับปฐมภูมินี้ พบวา ในบริบทของประเทศไทยเอง ก็

กําลังอยูในหวงเวลาท่ีหันมาใหความสําคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิอยางจริงจังมากข้ึนเชนกัน 

ดวยการตรา พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ป พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ เปนการตรากฎหมาย ท่ีมีความ

สอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตราท่ี 258 ช. (5) ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 ท่ีระบุวา 

ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิ ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนดวยสัดสวนท่ี

เหมาะสม ซ่ึงจะใหความสําคัญกับ “คน” “ชุมชน” และ “ทีมสหวิชาชีพ” เนนการปองกันโรค

ท่ีปองกันไดและการดูแลสุขภาพของประชาชนดวยตัวของประชาชนเอง โดยมีทีมสงเสริม

สุขภาพ ใหความรู ใหแนวทาง/วิธีการปองกันโรค แตก็มีเรื่องของการรักษาพยาบาล การสราง

เสริมหรือสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ (rehabilitation) ดวย  

ท้ังนี้ ตาม พ.ร.บ. ดังกลาว ไดระบุไวดวยวา จะมีทีมหมอครอบครัว หรือเรียกวา 

“คลินิกหมอครอบครัว” (Primary Care Cluster : PCC) ท้ังหมด จํานวน 6,500 ทีม ใน

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ในแตละทีมประกอบดวยแพทยเวชศาสตรครอบครัว สหวิชาชีพ และ อสม. 

แตละทีมดูแลประชาชนจํานวน 10,000 คน (หรืออาจอยูในระหวาง 8,000-12,000 คน) ซ่ึง

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ไดระบุวา จะเปนการ

ดูแลทุกคน ทุกอยาง ทุกท่ีและทุกเวลา ดวยเทคโนโลยี (ซ่ึงในความเปนจริงนั้น ก็คงจะไม

สามารถใชเพียงแคเทคโนโลยีอยางเดียว แตยังคงมีปฏิสัมพันธหรือการพบปะหนาคาตากัน

ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการดวยอยางแนนอน) ซ่ึงถึงแม จะไมไดระบุเรื่องการดูแล

แบบประคับประคองไวใน พ.ร.บ.ฉบับนี้อยางชัดเจน แตก็เปนท่ีเขาใจวา การดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคองตองเปนภารกิจสวนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว เพราะได

ระบุไววา การบริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ บริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมุงหมาย

ดูแลสุขภาพของบุคคลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในลักษณะองครวม ตอเนื่อง และผสมผสาน  

ดังนั้น การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท่ีบาน (Home care) ตามท่ี 

THAPS, เครือขายการดูแลผูปวยระยะทาย (Thai Palliative Care Network : TPCN) และ

ศูนย: KPC ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาหลายป จึงถือเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลระดับ

ปฐมภูมิตามท่ี WHO ตองการหรือเสนอแนะไว และจะเปนภารกิจท่ีสําคัญมากอีกภารกิจหนึ่ง

ในการดูแลระดับปฐมภูมิอยางแนนอน เพราะจะมีทีมหมอครอบครัว ท่ีมีแพทยเวชศาสตร
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ครอบครัว เปนผูรับผิดชอบหลัก โดยทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 

ก็คือ แพทยเวชศาสตรครอบครัวจะเปนแพทยท่ีไดรับการฝกฝนเรื่อง “การดูแลแบบ

ประคับประคอง” โดยตรง หรือศัพททางการของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวใช

คําวา “เวชศาสตรครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง”    

ซ่ึงท่ีจริง สิ่งท่ีเกิดข้ึนในระบบสุขภาพและระบบบริการปฐมภูมิของไทยดังกลาวมา

ขางตนนี้ มีความสอดคลองกับสิ่งท่ี WHO ไดระบุไวในเอกสารดังกลาวดวยวา การดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคองสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล โดยผูใหบริการใน

ระดับปฐมภูมิ ท่ีผานการฝกอบรมดานการดูแลผูปวยระยะทายและดานการจัดการ/บรรเทา

อาการ และสามารถจัดการสงตอ (Referral) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองไดรับการรักษาหรือ

บรรเทาอาการในระดับท่ีสูงข้ึนไป  
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4. ประเด็นอื่น ๆ ของระบบ PC ท่ี WHO เนนยํ้า 

นอกจากนี้ WHO ยังระบุดวยวา จุดเนนท่ีสําคัญของการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง ก็คือ ความตอเนื่องในการดูแล, ความเคารพในคุณคา/คานิยม/ความเช่ือ

ตาง ๆ ของผูปวย, การเขาถึงบริการตาง ๆ อยางเสมอภาค และการใหความสนใจ/เอาใจ

ใส ไมใชเฉพาะกับตัวผูปวย แตรวมถึงครอบครัวของผูปวยดวย  

WHO ระบุดวยวา การจัดทําเอกสารชุดนี้ข้ึนมา ไมไดตั้งใจท่ีจะใหใชเปนแนวทางใน
การรักษาในคลินิก (clinical guideline) แตตองการให เปนแนวปฏิ บัติ  (practical 

guideline) ในการบูรณาการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการ

บรรเทาอาการ เขาไปยังระบบการดูแลสุขภาพ (health care systems) และเปนคูมือท่ี

ตั้งใจจะชวยใหใครก็ตามท่ีเก่ียวของกับการวางแผน, การปฏิบัติการ/การดําเนินการ, การ
บริหารจัดการ, การรับประกันคุณภาพของการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary health 
care : PHC) นั้น สามารถบูรณาการเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและ
การบรรเทาอาการเขามาในระบบนี้ดวย     

นอกจากนี้ WHO ยังใหคําจํากัดความหรือนิยามความหมายของคําวา “Palliative 

care” (2018) วาหมายถึง การปองกันและการบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมานของ

ผูปวยท้ังเด็กและผูใหญ และครอบครัวของพวกเขา ท่ีกําลังเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามชีวิต (life-threatening illness) ซ่ึงปญหาตาง ๆ 

ดังกลาว เกี่ยวของกับความทุกขทรมาน ท้ังทางกาย, จิตใจ/จิตวิทยา, สังคม, จิตวิญญาณ 

ซ่ึงเปนความทุกขทรมานของท้ังตัวผูปวยเองและของญาติ/ครอบครัวของผูปวย  

WHO มองดวยวา การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care: PC) ควร

ประกอบดวยการระบุปญหา, การประเมินผูปวย และการบําบัดรักษาอยางทันทวงที หรือควร

ดําเนินการใหเร็วท่ีสุด และควรจะตองมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญดังตอไปนี้ดวย คือ  

 เพ่ิมคุณภาพชีวิต สงเสริมศักดิ์ศรีและความรูสึกสบาย (dignity and comfort) 

และสิ่งเหลานี้ควรจะสงผลกระทบเชิงบวกตอความเจ็บปวย 

 ใหการดูแลผูปวยและครอบครัวอยางเปนมิตร ใกลชิดตลอดชวงระยะเวลาท่ี

เจ็บปวย 

 ควรบูรณาการหรือมีมิติการปองกัน (prevention) มีการวินิจฉัยแตเนิ่น ๆ และ

ทําการบําบัดรักษาแบบประคับประคองปญหาสุขภาพตาง ๆ ท่ีจํากัดหรือกีด

ขวางการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับหนึ่ง  
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 การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ควรไดรับการใชอยางทันทวงทีในชวงเวลา

ของการเจ็บปวยพรอม ๆ กับการบําบัดรักษาดวยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือ

ชวยยืดชีวิตใหยืนยาวข้ึนอยางมีคุณภาพ และจะตองไมทนทุกขทรมาน 

 ใหทางเลือก และวิธีการรักษาตาง ๆ ท่ีเปนการยืดชีวิต ท่ีอาจมีคําถามในเชิง

คุณคาในชวงทายของชีวิตหรือชวงใกลการเสียชีวิต และชวยในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการบําบัดเพ่ือชวยชีวิตอยางเหมาะสม  

 การดูแลผูปวยแบบประคับประคองเหมาะสมสําหรับผูท่ีเจ็บปวยท้ังกาย, ใจ/

จิตวิทยา, สังคม, จิตวิญญาณเปนเวลานาน ท้ังจากการเจ็บปวยหรือผลของโรคท่ี

เปนมากอนหนานี้เปนเวลานาน หรือจากการบําบัดรักษาโรคท่ีเปนกอนหนานี้

ดวย 

 ติดตาม ดูแล สนับสนุนครอบครัวผูสูญเสียภายหลังจากการตาย (ถามีความ

จําเปน) 

 ลดผลกระทบหรือความรุนแรงจากความยากจนท่ีมีตอผูปวยและครอบครัว และ

ปกปองผูปวยและครอบครัวจากความทุกขทรมานท่ีเกิดข้ึนจากความยากลําบาก

ทางการเงินอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรือการไรความสามารถ 

 อยาเรงการตายโดยตั้งใจ แตใหการบําบัดรักษาดวยวิธีใดก็ได ท่ีจะทําใหบรรลุสู

ความรูสึกสบายท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่ง ท่ีสอดคลองกับคุณคา/คานิยม/ความ

เชื่อ/ความตองการของผูปวย 

 การดูแลผูปวยแบบประคับประคองควรไดรับการยอมรับโดยเจาหนาท่ีทาง

การแพทยและสาธารณสุขในทุกระดับ ครอบคลุมท้ังผูใหบริการในระดับปฐมภูมิ, 

อายุรแพทยท่ัวไป/วิชาชีพตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ 

และบุคลากรเหลานี้ควรมีความรูความเขาใจ หรือ ไดรับการฝกอบรม/มีทักษะ

เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองในระดับตาง ๆ ไดตั้งแต ข้ันพ้ืนฐาน ไป

จนถึงข้ันกลาง และข้ันเชี่ยวชาญ  

 เสริมพลังหรือกระตุนใหชุมชนและสมาชิกตาง ๆ ในชุมชนประเภทตาง ๆ เขา

รวมในการดูแลอยางกระตือรือรน 

 ควรสามารถเขาถึงการดูแลแบบประคับประคองไดในทุกระดับของระบบการ

ดูแลสุขภาพและในบานของผูปวย 

 การดูแลผูปวยแบบประคับประคองชวยทําใหการดูแลแบบตอเนื่องดีข้ึน และยัง

ชวยทําใหระบบสุขภาพมีความแข็งแกรงมากยิ่งข้ึน 
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จากการพิจารณาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดรับมาจากการทํางานภาคสนามของ

คณะวิจัย พบวา ส่ิงท่ี THAPS, TPCN และศูนย KPC ไดดําเนินการไป โดยไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส.นั้น มีความสอดคลองกับส่ิงท่ี WHO ไดระบุไวขางตนนี้ทุกประการ  
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5. อุปสรรค/สิ่งกีดขวางการพัฒนาระบบ PC ในมุมมองของ WHO 

นอกจากนี้ ในเอกสารฉบับเดียวกัน ตรงหนา 9 WHO (2018) ยังใหความสําคัญกับ

เรื่องสิ่งกีดขวางตาง ๆ (barriers) ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและตอการเขาถึงบริการตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะความเขาใจผิดเกี่ยวกับนิยามและ

ความหมายของคําวา “Palliative care” ซ่ึงถือวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการจัดบริการ

และการใหบริการ นอกจากนี้ บอยครั้งท่ีพบวา คนจํานวนมากยังไมเขาใจวา การดูแลแบบ

ประคับประคองนั้นคืออะไรกันแน ดังนั้น จึงควรทําความเขาใจรวมกันดวยวา การดูแลแบบ

ประคับประคองนั้น ควรหมายถึงสิ่งดังตอไปนี้  : -  

 การดูแลประคับประคอง หรือ PC ไมไดมีไวสําหรับคนท่ีกําลังจะตายเทานั้น 

แตยังมีไวสําหรับผูปวยคนใดก็ไดท่ีทนทุกขทรมานจากปญหาสุขภาพตาง ๆ ท่ี

รุนแรงและเปนสิ่งท่ีคุกคามตอชีวิต 

 การดูแลแบบประคับประคองไมใชทางเลือกของการปองกันโรคและการดูแล

รักษาโรค แตควรบูรณาการท้ังสองเรื่องเขามาในระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองดวย ถาตีความตรงนี้ก็คือ ถามีอะไรท่ีสามารถปองกันการ

ลุกลามของโรคท่ีเปนอยูได ก็ควรทํา รวมถึงการดูแลรักษาท่ีไมรุนแรง ไมใช

การย้ือชีวิต ไมเรงเรา ซ่ึงจะไดมีความชัดเจนในประเด็นท่ีหลายคนมักขาใจผิด

วา การดูแลแบบประคับประคอง คือ การปลอยใหตาย ไมรักษา ไปโดย

ปริยายดวย   

 การดูแลแบบประคับประคองไมใชแคการบรรเทาความเจ็บปวดทนทุกขทรมาน 

แตท่ีจริงแลว ควรมีการคาดการณลวงหนาและมีการปองกันการเจ็บปวดทุกข

ทรมานท่ีจะเกิดข้ึนดวย 

 อันท่ีจริงนั้น ถือเปนภาระท่ีใหญหลวงเม่ือผูปวยมีความทนทุกขทรมานท่ีไม

จําเปน ท่ีเกิดข้ึนจากความเจ็บปวด ความกระวนกระวาย ท้ังจากอาการทางกาย, 

จิตใจ/จิตวิทยา, สังคม และจิตวิญญาณ (และนาจะเกิดจากความไมสามารถหรือ

ขอจํากัดในการคาดการณเก่ียวกับความเจ็บปวด ความกระวนกระวายท่ีจะ

เกิดข้ึนดวย – สวนนี้เพ่ิมเติมโดยผูเขียน) 

 การดูแลแบบประคับประคองมีความสําคัญตอการท่ีจะทําใหบรรลุสูเรื่อง ความ

ครอบคลุมหรือเรื่องระบบสุขภาพถวนหนา (Universal health coverage : 

UHC) สําหรับประชาชนทุกคนดวย 
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สําหรับเรื่องความเขาใจผิดเก่ียวกับ “การดูแลแบบประคับประคอง” (Palliative care) 

จากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี ก็ยังคงพบอยูพอสมควร โดยเฉพาะในบรรดาแพทยเฉพาะทาง 

แพทยผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแหง ท่ีเขาใจวา การดูแลแบบประคับประคองเปนเรื่อง

ของคนใกลเสียชีวิตเทานั้น หรือบางสวนมองวา การดูแลแบบประคับประคองเปนการ

สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ไมคุมกับการทํางาน ควรนํางบประมาณหรือทรัพยากร

ไวชวยเหลือคนท่ียังจะตองมีชีวิตอยูตอไปอีกยาวนาน หรือคนในวัยอ่ืน ๆ มากกวา เปนตน   

นอกจากนี้ WHO ยังระบุส่ิงกีดขวางหรืออุปสรรคตาง ๆ ตอการมีระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองท่ีมีคุณภาพเพ่ิมเติมไวดวย ดังนี้คือ :- 

 การขาดนโยบายดานการดูแลแบบประคับประคองในระดับชาติ, รวมท้ังขาด

แผนยุทธศาสตรดานการดูแลแบบประคับประคองในระดับชาติ และขาดแนวทาง

ปฏิบัติในคลินิก (clinical guideline) ในการดแูลแบบประคับประคองในหลาย ๆ 

ประเทศ  

 ขาดแผนงานการจัดฝกอบรมดานการดูแลแบบประคับประคอง ท้ังใน

ระดับพ้ืนฐาน, ระดับกลาง และระดับเช่ียวชาญ 

 ขาดตําแหนงเจาหนาท่ีท้ังในหอผูปวยในและผูปวยนอกท่ีมีการผนวกภารกิจดาน

การดูแลแบบประคับประคองเขามาในระบบการดูแลท่ีเปนความรับผิดชอบของ

ทุกสวนงานอยางเปนทางการ ซ่ึงจะชวยทําใหทีมแพทยพยาบาลท่ีผานการ

อบรมไดรับคาตอบแทนในการทํางานดานนี ้

 ขาดความครอบคลุมดานการประกัน และ/หรือ หลักประกัน (insurance) 

สําหรับการดูแลแบบประคับประคองท่ีบาน (palliative home care) 

 มีความกลัวในอาการขางเคียงของการใชยา Opioids รวมถึงกลัวการติดยา และ

ความเพลิดเพลินจากการใชยามากเกินไป จนสงผลทําใหมีการออกกฎระเบียบ/

กฎเกณฑในการสั่งยาจนทําใหมีขอจํากัดมากเกินไป  

 การขาดแรงจูงใจทางการเงินในการนําเขาและการผลิตยามอรฟนท้ังแบบฉีดและ

แบบกินในระดับทองถ่ิน หรือระดับประเทศ 
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6. ระบบ PC ของไทยยังเผชิญกับสิ่งกีดขวางอะไรบาง?  

เมื่อมองจากกรอบ PC ของ WHO 

จากกรอบ PC ของ WHO ขางตน สรุปไดวา ระบบ PC ของไทย ยังเผชิญกับปญหา

จํานวนบุคลากรและตําแหนง ท้ังในหอผูปวยในและผูปวยนอก และการผนวกเรื่อง PC เขามา

ในระบบการดูแลอยางเปนทางการ ท่ีจะทําใหบุคลากรไดรับคาตอบแทน ซ่ึงเรื่องนี้ยังเปน

ประเด็นปญหาท่ีสําคัญมาก ท่ีมีความเชื่อมโยงกับความไมพอเพียงของจํานวนบุคลากรใน

ระบบบริการสุขภาพปกติอยูแลวดวย แตไดทราบวา เม่ือเร็ว ๆ นี้ ไดมีการเพ่ิมอัตราจางทุก

ตําแหนง ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข แพทยแผนไทย นักโภชนากร/

โภชนาการ ฯลฯ จํานวน 24 สายงาน จํานวน 38,000 กวาตําแหนง และตําแหนงผูสําเร็จ

การศึกษาใหมอีกประมาณ 7,500 กวาอัตรา รวมท้ังหมดประมาณ 45,684 ตําแหนง/อัตรา  

(สํานักขาว Hfocus, 2563)  

อยางไรก็ตาม การจัดสรรตําแหนงดังกลาว ระบุวาเปนผลมาจากสถานการณปญหาโค

วิด 19 และบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนเหลานี้จะเปนบุคลากรดานหนาในการเผชิญกับอุบัติการณใหมนี้ 

อยางไรก็ดี ถึงแมการจางบุคลากรเพ่ิมในครั้งนี้ จะไมไดระบุความเชื่อมโยงกับประเด็นปญหา

การเปนสังคมสูงวัยและการดูแลผูปวยแบบ PC ก็ตาม แตในความเปนจริงนั้น เรื่องนี้ยังคงเปน

บริบทท่ีสําคัญมาก ท่ีจําเปนตองมีการนํา/ผูนําท่ีสามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส หรืออาศัย

จังหวะนี้ในการระบุภารกิจดานการดูแลแบบ PC หรือ ผนวกเขามาใหชัดเจน ซ่ึงถามีการ

บริหารจัดการใหดี มีการปูพ้ืนฐานความรูและทักษะดานการดูแล PC ใหกับทุกตําแหนงท่ี

เก่ียวของ ท่ีจะมีการจาง และมีการอบรมเสริมความรูความเขาใจท้ังในข้ันตน ข้ันกลางและข้ัน

เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะวิชาชีพแพทยและพยาบาล จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ PC หรือ

ทําใหระบบ PC ไดรับอานิสงคจากเหตุการณโควิด   

สําหรับประเด็นการมีหลักประกัน หรือการประกันการดูแลรักษาท่ีบานนั้น ก็ถือเปน

อีกประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจและมีความสําคัญมากเชนกัน และควรไดรับการบรรจุเปนวาระ

สําคัญวาระหนึ่งของการยกระดับคุณภาพระบบ PC โดยเฉพาะระบบการดูแลท่ีบาน 

(Home care)  

สําหรับประเด็นเรื่องการกลัวอาการขางเคียงของการใชยา Opioids รวมถึงการติด

ยา และความเพลิดเพลินในการใชยา Opioids นั้น จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม ก็พบวา 

ประเด็นนี้ยังมีความสําคัญ หรือยังคงเปนปญหาอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งตอการยกระดับ
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คุณภาพของการดูแลแบบ PC เพราะถาหากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

โดยเฉพาะแพทยยังมีความกลัวหรือไมเห็นดวยกับเรื่องนี้ ก็ยากท่ีจะทําใหระบบ PC ประสบ

ผลสําเร็จตามตองการ เพราะยา Opioids เปนยาชวยระงับปวดท่ีสําคัญท่ีสุดในการลดความ

เจ็บปวดทุกขทรมาน ขวยทําใหผูปวยมีความรูสึกสบาย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางเห็นได

ชัดเจน  

ซ่ึงจากการศึกษาในภาคสนามและการเยี่ยมบานผูปวยจํานวนท้ังหมด 47 ราย 

โดยเฉพาะผูปวยท่ีเปนมะเร็งระยะทายประเภทตาง ๆ ซ่ึงมีท้ังหมด 24 รายหรือครึ่งหนึ่งของ

จํานวนผูปวยท่ีไดรับการเยี่ยมบานท้ังหมดจากคณะวิจัย เปนท่ีชัดเจนวา ท้ังตัวผูปวย (ท่ียัง

สื่อสารและมีการรับรูได) และญาติผูปวยพึงพอใจในการไดรับยามอรฟนเพ่ือชวยบรรเทา

อาการเจ็บปวดและความทนทุกขทรมาน และสวนใหญสะทอนวา ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอยางมองเห็นไดชัดเจน  
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7. สรุปประเด็นสําคัญท่ีพบเก่ียวกับระบบ PC ของไทย  

เมื่อมองจากมมุ PC ของ WHO 

จากท่ีนําเสนอมาท้ังหมดขางตนนี้ สวนหนึ่งตองการชี้ใหเห็นดวยวา ปจจุบัน WHO ได

ทําการพัฒนาเอกสาร คูมือ แนวทาง หรือชุดความรูเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองข้ึน

มาแลว และการประเมินเชิงวิเคราะหดวยการใชกรอบขอเสนอหรือกรอบการทํางานของ 

WHO ในเรื่องนี้โดยตรง ยังชวยทําใหมองเห็นดวยวา ปจจุบันระบบ PC ของประเทศไทยเรา

อยู ณ จุดไหน และมีอะไรท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติมอีกบาง ซ่ึงจากการนําขอมูลมือหนึ่ง (first-

hand data) หรือขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีไดรับจากการทํางานภาคสนามมา

สนับสนุนในประเด็นตาง ๆ ขางตน ก็ทําใหมองเห็นไดดวยวา การทํางานของ THAPS, TPCN 

และ ศูนย KPC ท่ีเกิดข้ึนและขยายตัวออกไป ดวยการสนับสนุนของ สสส. พรอมดวยการหนุน

เสริมขององคกรภาคีตาง ๆ เชน สปสช. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สช. 

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ราชวิทยาลัย องคกรทางกฎหมาย กลุม/องคกร/สมาคม/ชมรมใน

ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนั้น  ทําใหประเทศไทยเราสามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางสําคัญ 

ๆ ตอการพัฒนาระบบ PC ไปไดหลายประการ โดยเฉพาะการมีนโยบายท่ีชัดเจนมากข้ึน  

พบวา ในชวงท่ี นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เปน รมต. กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนด

นโยบายดานนี้ ออกมาอยาง ชัดเจน โดยระบุวา  จะตองมีหนวยการดูแลแบบ

ประคับประคอง (palliative care unit) ในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป

ภายในโรงพยาบาลนั้น ๆ อยางนอยหนึ่งหนวย ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 พรอม

ท้ังตองมีพยาบาลท่ีผานการอบรมดาน PC อยางนอย 1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวย

ประคับประคองท่ีจัดตั้งข้ึน และจะตองขยายสูโรงพยาบาลระดับอําเภอ จํานวน 300 แหง

ท่ัวประเทศ ภายในเดือนกันยายน 2558 ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางมี

ทิศทางและเปนระบบ ในระดับระบบและโครงสรางและนโยบายเปนครั้งแรกก็วาได  - ยกเวน 

กรณีการสนับสนุนของ สปสช. ท่ีเริ่มจากการทําเรื่อง “มิตรภาพบําบัด” มาตั้งแตป พ.ศ. 

2549 และตอมาไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองคกรและเขตสุขภาพนํารองในเรื่อง 

PC และในลําดับตอมาไดมีการจัดชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหกับผูปวย PC จนกระท่ังลาสุดคือ 

การจายคาตอบแทนเยี่ยมบานใหกับบุคลากร  

ซ่ึงจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี พบวา การมีนโยบายท่ีชัดเจนในยุคของรัฐมนตรี นพ.รัช

ตะ รัชตะนาวินนั้น ไดทําใหเกิดความตื่นตัว รวมถึงมีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน และไดเกิด
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การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในองคกรหรือสถานพยาบาลตาง ๆ จํานวนมาก และแนนอนวา 

หนวยการดูแล PC ในโรงพยาบาลหลาย ๆ แหง เกิดข้ึนหรือไดรับการจัดตั้งข้ึนในชวงนี้  

ตอมาจนถึงปจจุบัน พบวา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ ก็มีนโยบายสนับสนุน

ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการกําหนดโครงสราง/การผลิตบุคลากรและมีการกําหนดอัตราจาง

แพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีชัดเจน ซ่ึงในชวงเวลาเดียวกัน THAPS, TPCN และ ศูนย KPC ท่ี

ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. และองคกรตาง ๆ ก็มีการจัดฝกอบรมบุคลากรหลายกลุม หลาย

หลักสูตร ครอบคลุมท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา ผูดูแล/ญาติผูปวยอยางตอเนื่อง ทํา

ใหสามารถเพ่ิมความรูและทักษะใหกับบุคลากรเหลานี้ ถารวมผลผลิตการฝกอบรมของท้ัง

เครือขาย THAPS และกรมการแพทย พบวา มีผูผานการอบรม PC จํานวนมากถึง 7,000 กวา

คน (นับตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงป 2562)51  

นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน ยังมีศูนยฝกอบรมบุคลากรกระจายไปตามภูมิภาคตาง 

ๆ ท้ังเหนือ อีสาน กลาง และใต ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. อีกดวย อาจสรุปไดดวยวา 

เม่ือมีการขับเคลื่อนท่ีหนุนเสริมกันในทุกภาคสวนท้ังฝายสถาบันการศึกษา ศูนยบริการ/หนวย

บริการ/สถานพยาบาล หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง และการขับเคลื่อนใน

เชิงนโยบาย ก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายทิศทาง ซ่ึงมีนัยสําคัญตอพัฒนาการของ

ระบบ PC อยางชัดเจน   

  

                                                      
51 ขอมูลจากศูนยการุณรักษ (KPC) และจากเอกสารความกาวหนาในการดําเนินงานดาน PC ของ พญ.เดือนเพ็ญ 

หอรัตนาเรือง (มปป.) 
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8. สรุปผลการวิเคราะห : พบจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ แตขาดความตอเน่ือง

ของนโยบาย 

อาจกลาวไดดวยวา จนถึงปจจุบัน สถานภาพของระบบ PC ของประเทศไทยมี

ความกาวหนาไปมาก ในบางชวงเวลา สามารถกาวขามประเด็นปญหาอุปสรรคหรือสิ่งกีด

ขวางใหญ ๆ ไปไดหลายเรื่อง ท้ังเรื่อง นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงานการฝกอบรม

บุคลากร/การเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถความเขาใจในระดับตาง ๆ ท้ัง

ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับเชี่ยวชาญ (แตสวนใหญยังอยูในระดับพ้ืนฐาน และมี

ระดับกลางบางสวน แตสําหรับระดับเชี่ยวชาญ ยังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง) พรอมท้ังมีกล

ยุทธการสื่อสารและมีวิธีการแพรกระจายแนวคิด รวมถึงการพัฒนาชุดความรูและเครื่องมือ

ตาง ๆ ท่ีจําเปน การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลอยางเปนองครวมในระดับ

หนวยบริการ/สถานพยาบาลของผูบริหารองคกร และการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care) 

อยางมีความเชื่อมโยงกัน โดยเนนใหครอบครัวและชุมชนเขามามีบทบาทเชิงรุก  

รวมไปถึงพัฒนาการลาสุดท่ีเกิดข้ึน ก็คือ การผนวกเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

เขาไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ของทุกเขตสุขภาพท่ัว

ประเทศ ครอบคลุมท้ัง 13 เขต ภายใตบริบทของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการสงเสริม

การเขาถึงยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน และการพัฒนาชุดเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมิน ฯลฯ 

ดวย สิ่งเหลานี้ลวนมีนัยสําคัญตอคุณภาพของระบบ PC  

แตประเด็นปญหาท่ีสําคัญ ก็คือ การขาดความตอเนื่องในเชิงนโยบาย และการไมได

รับการสนับสนุนจากองคกรทุน หรือจาก สสส. อยางตอเนื่อง ซ่ึงอันท่ีจริง  2 ปจจัยนี้มี

ความสําคัญมากท่ีสุดตอพัฒนาการและการยกระดับคุณภาพของระบบ PC ของประเทศไทย 

ซ่ึงท่ีผานมา พบวา หลังจากเปลี่ยนตัว รมต. กระทรวงสาธารณสุขแลว ประเด็นเรื่องการดูแล 

PC ก็ไมใชวาระสําคัญมากหรืออยูในลําดับตน ๆ เทากับตอนท่ี นพ.รัชตะ ยังเปน รมต.  

สําหรับเรื่องทุนสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาระบบใหมีความครอบคลุมและมี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเงินทุนจาก สสส. ก็เชนกัน ท่ีพบวา ขาดความตอเนื่อง หรือ

ไมไดมีการสนับสนุนตออยางเปนระบบ ภายหลังจากการสิ้นสุดการทํางานของชุดโครงการเม่ือ

สิ้นป พ.ศ. 2559 ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะเปนผลมาจากการท่ียังไมมีผลการประเมินการทํางานของ

ชุดโครงการในชวงป พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือมาประกอบการพิจารณาในการใหการสนับสนุน

ตอ ก็อาจจะเปนไปได แตกลับพบวา เครือขาย TPCN, THAPS และศูนย KPC ก็ไมไดหยุด
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การทํางานแตอยางใด ซ่ึงจุดนี้คือ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอพัฒนาการของระบบ PC ท่ีแกน

ขับเคล่ือนหลักทําดวยจิตใจท่ีมุงม่ัน มีความเห็นใจในผูปวย ถึงแมไมไดรับทุน ก็ยังแสวงหา

เงินทุนจากแหลงอ่ืน ๆ หรือพยายามเสนอแผนการทํางานท่ีใชทรัพยากรของหนวยงาน 

หรือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดมา    

ในลําดับตอไปนี้ จะเปนการวิเคราะหตามความประสงคของ สสส. ท่ีตองการใหใช

กรอบ 6 เสาหลักดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพของ WHO มาชวยในการวิเคราะห

การทํางานและการพัฒนาระบบ PC ของประเทศไทยเรา เพ่ิมอีกหนึ่งกรอบ ตามท่ีกลาวไป

แลวขางตน ซ่ึงคณะวิจัยก็ยินดีท่ีจะทําการประเมินเชิงวิเคราะหดวยกรอบ 6 เสาหลัก ตามท่ี 

สสส.แจงความประสงคเพ่ิมเติม เพราะสวนหนึ่งมองวา จะชวยขยายภาพการวิเคราะห

ประเด็นตาง ๆ ในเชิงระบบไดอยางครอบคลุมและชวยทําใหมองเห็นภาพใหญท่ีเก่ียวของกับ

การดูแลในชวงทายของชีวิตไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพราะมีประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีไมไดอยูใน

กรอบขอเสนอหรือแนวคิดเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของ WHO ตามท่ีนําเสนอไว

ขางตน โดยเฉพาะในประเด็น ระบบขอมูลสารสนเทศ, การเงินและการคลังดานการดูแลแบบ

ประคับประคอง และเรื่องภาวะผูนําและการอภิบาล (leadership and governance)  

ดังนั้น เนื้อหาท่ีนําเสนอตอจากนี้ จะเปนการประเมินเชิงการวิเคราะหกระบวนการและ

ผลการทํางานของ “ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวยทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559” 

โดยเฉพาะขอมูลจากการทํางานของ THAPS, TPCN, ศูนย KPC และเครือขายพุทธิกา ซ่ึงเปน

การวิเคราะหดวยกรอบติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพดวยแนวคิด 6 เสาหลักของ WHO ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
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9. กรอบ 6 เสาหลักของ WHO ประกอบดวยอะไรบาง?  

กรอบการทํางานเพ่ือติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพของ WHO มีชื่อเรียกเต็ม ๆวา 

“Monitoring the Building Blocks of Health Systems : A Handbook of 

Indicators and Their Measurement Strategies” (WHO, 2010) ซ่ึงประกอบดวย 6 

องคประกอบหรือ 6 เสาหลักท่ีสําคัญ คือ 1.การจัดบริการสุขภาพ (Health service 

delivery) 2. กําลังคนดานสุขภาพ (Health workforce) 3. ระบบสารสนเทศดานสุขภาพ 

(Health information system) 4. การ เข า ถึ งยาและ เวชภัณฑ ท่ี จํ า เป น  (Access to 

essential medicines) 5.การเงินและการคลังดานสุขภาพ (Health system financing) 

และ 6.ภาวะผูนําและการอภิบาล (Leadership and governance) ซ่ึง WHO ระบุไวดวยวา 

กรอบนี้ใชสําหรับทํางานในบริบทของ WHO และยังไมครอบคลุมทุกองคประกอบของระบบ

สุขภาพ ท่ีมีประเด็นสําคัญ ๆ ใหญ ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง องคกรตาง ๆ, สถาบันตาง ๆ, 

ทรัพยากรตาง ๆ, และประชาชนท้ังหมด  ซ่ึงถาใชกรอบนี้เปนตัวกํากับการทํางานหรือการ

พัฒนาระบบ จะทําใหเกิดความครอบคลุม และความปลอดภัยอยางมีคุณภาพ และจะทําให

เกิดผลลัพธท่ีสําคัญ คือ สุขภาพและระบบสุขภาพท่ีดีข้ึน ท้ังระดับของการไดรับบริการและ

ความเสมอภาค สามารถตอบสนองตอความตองการไดเร็วข้ึน ดีข้ึน เปนการคุมครองความ

เสี่ยงท้ังทางการเงินและทางสังคม และยังทําใหระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย  (ดูแผนภาพ

ประกอบดวย) 
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แผนภาพ 11  กรอบ 6 เสาหลักในการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพของ WHO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา: Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of 

indicators and their measurement strategies, WHO 2010 

 

สําหรับการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จะขออางอิงถึงงานของ นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 

(ม.ป.ป.) ท่ีไดเขียนอธิบายเก่ียวกับกรอบ 6 เสาหลักของ WHO ไวเปนภาษาไทย ซ่ึงเปน

เอกสารออนไลนดวยบางสวน อยางไรก็ตาม เอกสารออนไลนฉบับของ นพ.สมเกียรตินี้ เปน

การพูดถึงการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพท่ัว ๆ ไป ไมใชการติดตามการพัฒนาระบบ PC  

จากท่ีระบุไวขางตนแลววา 6 เสาหลักของระบบสุขภาพท่ี WHO กําหนดไวเพ่ือติดตาม

พัฒนาการหรือความคืบหนาตาง ๆ นั้น ประกอบดวย 1) การใหบริการ/งานบริการสุขภาพ 2) 

บุคลากรหรือกําลังคนดานสุขภาพ 3) ระบบสารสนเทศดานสุขภาพ 4) การเขาถึงยาและ

เวชภัณฑท่ีจําเปน 5) การเงิน-การคลังดานสุขภาพ และ 6) ภาวะผูนําและการอภิบาล ซ่ึง นพ.

สมเกียรติ มองวา ระบบสุขภาพท่ีดีจะตองสงมอบงานบริการสุขภาพตามความจําเปนของ

ประชาชน โดยมีกลไกการคลังท่ีเขมแข็ง มีบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มี

ความพรอมในการจัดสงยาและเวชภัณฑท่ีมีคุณภาพ และมีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมและ

องคประกอบหลัก 

เขาถึง/ครอบคลุม 
Access 

Coverage 

คุณภาพ 
ความ

ปลอดภัย 
Quality 
Safety 

 

การจัดบริการสุขภาพ 
Service Delivery 

กําลังคนดานสขุภาพ 
Health Workforce 

ระบบขอมลูสารสนเทศ 
Health Information Systems 

การเขาถึงยาและเวชภัณฑ 
Access to Essential Medicines 

 
การจัดการทางการเงิน/การคลัง 

Financing 

คุณภาพการนําและการอภิบาลระบบ 
Leadership / Governance 

ความเปนธรรม 
Improved Health (level & equity) 

การตอบสนองความตองการ 
Responsiveness 

การปองกันความเสี่ยงทางการเงิน/สงัคม 
Financing & Social Risk Protection 

มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
Improved Efficiency 

เปาหมาย 
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ใชเปนฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายได  ในขณะท่ีธรรมชาติของระบบสุขภาพของทุก

ประเทศ รวมประเทศไทยดวยนั้น มีความแตกตางหลากหลาย และมีผูมีสวนไดสวนเสีย

หลายกลุมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน-ชุมชน และภาค

ส่ือสารมวลชน ดังนั้น ในความเปนจริง การติดตาม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม 

สงเสริมปจจัยนําเขา กระบวนการ จนถึง การควบคุมผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ

การดําเนินการในระบบสุขภาพ (health system) ใหไดท้ังหมดนั้น จึงเปนเรื่องท่ียากและ

มีความทาทายเปนอยางย่ิง ซ่ึงถานําประเด็นนี้มามองระบบ PC ของไทย ก็เชนเดียวกัน ท่ี

พบวา มีผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก การท่ีจะติดตาม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ 

ไมใชเรื่องท่ีจะสามารถทําไดงาย ๆ จริง ๆ ตองใชเวลา และทรัพยากรตาง ๆ จํานวนมาก 

เพ่ือใหไดภาพรวมของระบบ PC ณ ปจจุบัน  

นอกจากนี้ นพ.สมเกียรติ ยังกลาวไวดวยวา...การติดตามและประเมินผลลัพธของ

ระบบสุขภาพ จึงตองมีการเชื่อมผสานองคประกอบของระบบสุขภาพท้ังหมด ซ่ึงแตละ

ประเทศก็มีบริบทท่ีแตกตางกันไป มีจุดแข็ง จุดออน ขอจํากัด ท่ีตางกัน ทําใหท่ีมาของตัวชี้วัด

มีความแตกตางกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบผลลัพธกันโดยไมพิจารณาบริบทท่ีแตกตาง 

(diversified context) จึงไมเหมาะสม หรือทําใหภาพของระบบท่ีเปนอยูในแตละแหงบิด

เบี้ยวจากความเปนจริงได ซ่ึงในการวิเคราะหครั้งนี้ ก็เชนกัน ท่ีใหความสําคัญกับบริบท

เฉพาะ (specific context) ของแตละแหง แตละสถานพยาบาล แตละพ้ืนท่ี เพ่ือทํา

ความเขาใจระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองหรือระบบ PC ท่ีไดรับการ

พัฒนาข้ึนไดอยางชัดเจนและลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน    
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10. ขอมูลท่ีใชและจุดเนนในการวิเคราะห 

สําหรับการประเมินเชิงวิเคราะห ณ ท่ีนี้ พยายามใหครอบคลุม ท่ีมา/ความเปนมา 

กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบของระบบสุขภาพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงเปนเพียง

สวนหนึ่ง หรือเปนระบบยอย (sub-system) ของระบบสุขภาพใหญ หรือเปนการวิเคราะหท่ี

ใชกรอบเสาหลักท้ัง 6 ท่ี WHO กําหนดไว ในบริบทของการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ PC 

และระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home care) ท่ีดําเนินการโดย THAPS, TPCN, ศูนย KPC 

และเครือขายพุทธิกา เปนหลัก เสริมดวยเนื้องานของโครงการแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี

ดําเนินการโดย สช. บางสวน  

ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาระบบ PC ของ THAPS, TPCN, ศูนย KPC และเครือขายพุทธิ

กา เปนงานท่ีมีความเก่ียวของกับเสาหลักท้ัง 6 เสา หรือในอีกแงหนึ่งสามารถนํากรอบ 6 เสา

หลักของ WHO มาวิเคราะหสิ่งท่ี THAPS, TPCN, ศูนย KPC และเครือขายพุทธิกาดําเนินการ

ไดในทุกมิติ แตสําหรับในสวนท่ีดําเนินการโดย สช. นั้น มีความเก่ียวของโดยตรงในบางมิติ

หรือบางดานเทานั้น แตสวนใหญเก่ียวของในทางออม เพราะเปนงานขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรท่ีทํางานเชื่อมโยงกับภาคีหรือองคกรภาคสวนตาง ๆ หลายประเภท แตถาจะ

วิเคราะหแบบเชื่อมโยง ก็อาจจะสามารถกลาวไดดวยวา งานในสวนท่ี สช.ดําเนินการ เปน

สวนงานหรือภารกิจท่ีเก่ียวของกับคําวา “ระบบสุขภาพ” (health system) ท่ีใหญกวา 

“ระบบบริการสุขภาพ” (Health service system) ซ่ึงจะมีการสรุปใหเห็นความเชื่อมโยง

ดังกลาวในตอนทายของบทวิเคราะห  

ในลําดับตอไปนี้ จะทําการวิเคราะหเรียงไปตามประเด็นของกรอบ 6 เสาหลัก แตให

เห็นความเชื่อมโยงกับเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ดังนี้คือ  
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1. งานบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง  

HEALTH SERVICE DELIVERY FOR PALLIATIVE CARE 

 

 งานใหบริการสุขภาพเปนงานสําคัญท่ีสุดในระบบสุขภาพ ถือเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ี

นําไปสูสุขภาวะของประชาชน ซ่ึง ณ ท่ีนี้ หมายถึง ผูปวยระยะทาย ท่ีปวยดวยโรคท่ีไม

สามารถรักษาใหหายได หรือโรคดําเนินมาสูชวงทายของชีวิต และครอบครัวของผูปวย ซ่ึง

แนนอนวา ระบบนี้ยอมมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ แตมีองคประกอบหลักๆ ท่ี

สําคัญ ไดแก การมีเครือขายท่ีใหบริการครอบคลุมตามความจําเปนของประชาชนใน

กลุมเปาหมาย ซ่ึงรวมถึงงานปองกัน งานรักษา งานฟนฟูสภาพ และงานสรางเสริมหรือ

สงเสริมสุขภาพ ซ่ึงถึงแมจะมีสถานภาพเปนผูปวยระยะทาย ก็ยังสามารถใหบริการหรือ

คํานึงถึงมิติในเชิงการปองกันปญหาตาง ๆ (prevention) ท่ีจะเกิดข้ึนไดดวย (ตามท่ี WHO 

เองก็ใหความสําคัญกับเรื่องการปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูปวยระยะทาย ตามท่ี

นําเสนอไวขางตน ตรงกรอบแนวคิดหรือกรอบการทํางานของ WHO ในเรื่อง PC)  

โดยเฉพาะในกรณีของผูปวยระยะทายท่ีไมมีผูดูแล (care giver : CG) อยางชัดเจน

และเปนทางการ แตจําเปนจะตองจําหนายออกจากโรงพยาบาล เนื่องดวยหลาย ๆ เหตุผล 

เชน จํานวนเตียงท่ีไมพอเพียง จํานวนบุคลากรในโรงพยาบาลไมพอเพียง ผูปวยประสงคจะ

กลับไปเสียชีวิตท่ีบานของตน ฯลฯ ในกรณีเชนนี้ ก็จะตองมีการวางแผนในการจําหนายออก

จากโรงพยาบาล/สถานพยาบาล (discharge plan) อยางดี มีความรอบคอบ เพ่ือปองกัน

ปญหาความสลับซับซอนตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในระหวางการรักษาแบบประคับประคอง

อยูท่ีบาน/ชุมชน รวมถึงปญหาท่ีจะตองกลับมาท่ีหนวยฉุกเฉินโดยไมจําเปน หรือบางสวนตอง

กลับเขามานอนปวยในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง (readmitted) ท้ัง ๆ ท่ีอาจจะไมจําเปนหรือ

อาจจะตองกลับมาเสียชีวิตคาทอชวยหายใจ ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนา

ไมรับบริการสาธารณสุขในชวงสุดทายของชีวิต (living will)  

ซ่ึงสวนใหญเทาท่ีพบขอมูลจากพ้ืนท่ี กรณีมีปญหาตาง ๆ ดังกลาวเกิดข้ึน มักจะเปนผล

มาจากการจัดการอาการท่ีบานและชุมชนยังทําไดไมคอยดีเทาท่ีควร หรืออาจจะเปนผลมา

จากการวินิจฉัยและการพยากรณโรคยังไมชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีสถานพยาบาล ท่ียังไมมี

ระบบการดูแล หรือเพ่ิงเริ่มตนทํา ซ่ึงยังไมคอยไดมาตรฐาน หรือบุคลากรยังมีประสบการณ

นอย เชน ยังไมมีแพทยรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง แตตอง consult ผานระบบออนไลน ฯลฯ 

ซ่ึงในกรณีเชนนี้ ทีมงานการดูแลผูปวยระยะทายก็จะตองมีความระมัดระวังในการประเมิน

อาการผูปวยและการพยากรณการดําเนินโรคใหแมนยํายิ่งข้ึน สําหรับกรณีการจัดการอาการ
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ไดไมดี ก็ยังพบดวยเชนกัน ซ่ึงในโอกาสตอไป จะตองใหความสําคัญในการฝกอบรมหนวย

บริการ/สถานพยาบาล/ทีมดูแลผูปวยระยะทายในระดับอําเภอและระดับตําบล ท้ัง 

โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. และอาสาสมัคร หรือกรณีการขาดผูดูแลท่ีมีคุณภาพ ก็

จะตองรวมมือกับชุมชน/อาสาสมัคร/จิตอาสา/นักบริบาลชุมชนในการจัดทีมผูดูแลท่ีมี

คุณภาพและดําเนินการเยี่ยมบานอยางสมํ่าเสมอ  

สําหรับกรณีการปองกันไมใหผูปวยระยะทายไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมจากสามี

หรือภรรยาหรือลูกหลาน-ญาติพ่ีนอง หรือผูดูแลเอกชนท่ีจางมา ท่ีไมมีความพรอม ท่ีอาจมี

ปญหาทางจิตใจ/ความเครียดสะสม ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงจากการเก็บ

ขอมูลในพ้ืนท่ี พบวา ยังมีปญหาผูปวยระยะทายถูกทอดท้ิง ไมมีคนดูแล และ/หรือ ไดรับการ

ปฏิบัติท่ีไมคอยดี/ไมเหมาะสมจากคนในครอบครัว (ท่ีอาจเปนญาติหาง ๆ) อยูบาง รวมถึงการ

ปฏิบัติของผูดูแลท่ีจางมา ท่ีตองเสียคาใชจายจํานวนมาก แตกลับไดรับบริการท่ียังไมคอยมี

คุณภาพ  อาทิเชน ไมไดเช็ดตัวให แตบอกวาเช็ดแลว, ไมจับใหลุกนั่ง/ปลอยใหนอนอยางเดียว

, ไมสนทนาพูดคุยกับผูปวย, ไมเปลี่ยนผาออม เม่ือถึงเวลา เปนตน  

ในขณะท่ีผูปวยไมสามารถทําอะไรได หรือจํานวนหนึ่งไมสามารถสื่อสารได แตสามารถ

รับรูได เชน การพยักหนา การเหลียวมองตา ฯลฯ กรณีเชนนี้ ก็ยิ่งตองไดรับการคุมครองและ

ปองกันปญหา เพราะเรื่องนี้ถือเปนปญหาเชิงจริยธรรม หรือเปนความรุนแรงประเภทหนึ่ง ท่ี

ตองมีการปองกันไมใหเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความรุนแรงท่ีเปดเผยหรือความรุนแรงเงียบ ท่ี

กระทําโดยใครก็ตาม  
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ดังนั้น การใหผูปวยระยะทายสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ท้ังการปองกัน ดังท่ีกลาว

มาแลว และการรักษาท่ีดี ซ่ึงในความหมายของการดูแลแบบประคับประคองนั้น ไมใชการ

รักษาในแบบเดิม ไมใชรักษาใหหาย และไมใชการรักษาท่ีเปนการยื้อ/ฉุดรั้ง/ฝนธรรมชาติ ซ่ึง

การกระทําดังกลาว ถือเปนความรุนแรงดวยเชนกัน แตเนนการรักษาเพ่ือใหเกิดความรูสึก

สบาย (Comfort Care : CC) ไมทนทุกขทรมาน หรือเปนการรักษาเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะ

ทาย บริการตาง ๆ เหลานี้ลวนมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตระยะทายของผูปวย ซ่ึงก็พบวา 

สถานพยาบาลท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยมก็ใหความสําคัญกับเรื่อง CC นี้ หลายแหงใหบทบาทกับ

แพทยแผนไทยและผูชวยแพทยแผนไทยเขามาชวย เชน การนวดกดจุด การนวดผอนคลาย 

(ถาเปนผูปวยท่ีมีความปวด จะตองมีคะแนนความปวด หรือ pain score ต่ํากวา 6 จึงจะนวด

ให) แตพบวา ในหลาย ๆ พ้ืนท่ียังขาดแพทยแผนไทย นักกายภาพบําบัด และบริการอ่ืน ๆ 

ท่ีจะทําใหผูปวยรูสึกสบาย เชน ดนตรีบําบัด ศิลปะบําบัด สมาธิบําบัด เปนตน  

สําหรับประเด็นการฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) นั้น ในบางกรณีก็ยังสามารถทําได 

โดยเฉพาะท่ีไมใชผูปวยมะเร็ง และผูปวยสมองเสื่อมรุนแรง ก็ยังสามารถทําการฟนฟูสภาพให

ดีข้ึนไดบาง แตไมใชการฟนฟูเพ่ือใหหาย แตเพ่ือบรรเทาทุกขและเพ่ิมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ

การฟนฟู-เยียวยาสภาพทางจิตใจนั้น สามารถทําไดและท่ีจริงควรจะตองทําตลอดเวลากับ

ผูปวยทุกราย แมวาผูปวยจะอยูในสภาพท่ีดูเหมือนไมรับรูสิ่งใด ๆ แลวก็ตาม หรือใกลเสียชีวิต

ในอีก 48 ชั่วโมงขางหนาก็ตาม  

ซ่ึงในสวนนี้เปนเนื้องานของเครือขายพุทธิกา ท่ีทําเรื่องสุขภาวะทางปญญาและจิต

วิญญาณ ท่ีครอบคลุมเรื่อง สุขภาพหรือสุขภาวะทางความคิด-จิตใจดวย ซ่ึงในบริบทของ

เครือขายพุทธิกา เรียกรวม ๆ วา “สุขภาวะทางปญญา” อันท่ีจริง ในกรณีท่ียังสามารถ

ฟนฟูสภาพทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะสภาพทางรางกายนั้น ในบริบทของระบบ

บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขของไทย ณ ปจจุบัน พบวา ไดจัดใหอยูในกลุมท่ี

เรียกวา “การบริการฟนฟูผูปวยระยะกลาง” (Intermediate care : IMC) และกลุมการ

บริการฟนฟูระยะยาว (Long-term care : LTC)  

ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก็ไดพบกรณีท่ีเปนผูปวยระยะทายและมีความทับซอนกับการ

มีสถานภาพเปนผูปวยท่ีตองการดูแลระยะยาว อาทิเชน ประมาณ 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจ

นานถึง 1-2 ป ก็ยังมี ซ่ึงในกรณีเชนนี้ อาจทําใหเกิดปญหาข้ึนไดหลายประการ ถาครอบครัว

ไมพรอม หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ียากลําบาก หรือคนในครอบครัวมีภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีตองทํา 

หรือคนในครอบครัวมีทัศนคติเชิงลบตอการมีชีวิตอยูอยางยาวนานกวาท่ีคาดการณไวของ

ผูปวย เปนตน 
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นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสําคัญสําหรับบางพ้ืนท่ี กลาวคือ ถามีผูปวยระยะทาย หรือ 

ผูปวย PC จํานวนมาก ในขณะท่ีผูปวย IMC ก็มากดวย แตกลับตองใชทีมงาน ทรัพยากรตาง 

ๆ เชน อาคาร หอผูปวย ฯลฯ ในการทําท้ังเรื่อง PC และ IMC ไปพรอมกันดวย บางแหงมอง

วา การทําแบบนี้ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ีสําหรับกลุมเปาหมายท้ัง 2 กลุม ท่ีมี

ประเด็นปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน ซ่ึงตองใชทีมงานหรือบุคลากรท่ีมีความรู ความ

เชี่ยวชาญหรือทักษะท่ีไมเหมือนกัน เพราะผูปวยท้ัง 2 กลุมมี goal of care ท่ีตางกัน แต

สําหรับบางพ้ืนท่ี พบวา อาจจําเปนตองผนวกท้ัง 2 เรื่องเขาดวยกัน เพราะบางเวลาหรือบาง

พ้ืนท่ี มีจํานวนผูปวยระยะทายไมมาก แตมีจํานวนผูปวย IMC มากกวา ทําใหจําเปนตองควบ

รวมงานท้ังสองอยางเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคา แตก็อาจจะทําใหการทํางานในแตละ

อยาง ทําไดไมเต็มท่ีหรือไมไดผลสูงสุดตามตองการ เพราะบุคลากรอาจไมถนัดในเรื่องการ

ฟนฟู หรือไมมีนักกายภาพบําบัด แตตองมาทํางานเรื่องนี้ดวย ทําใหไดผลไมเต็มท่ี    

โดยสรุป การท่ีจะทําใหผูปวยระยะทายไดรับบริการตาง ๆ ท่ีจําเปนโดยปราศจาก

อุปสรรคหรือส่ิงกีดขวาง ไมวาจะเปนในเรื่องคาบริการ เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ ยาและ

เวชภัณฑ ภาษา/การส่ือสาร วัฒนธรรม/ความเช่ือท่ีตางกัน ภูมิประเทศ/การเดินทาง/คา

เดินทาง ความรู ความสามารถ/ทักษะ และทัศนคติ/ความพรอมของทีมดูแลรักษา รวมถึง

จํานวนบุคลากรท่ีพอเพียง ตลอดจนถึงความรู-ทักษะ,ทัศนคติและความพรอมของผูดูแล 

(care giver) หรือคนในครอบครัว การท่ีจะทําเชนนั้นได ภายใตโครงสรางการบริหาร

ราชการแบบรวมศูนยท่ีเปนอยูของประเทศไทย ก็จะตองมีเครือขายการใหบริการท่ี

เขมแข็งลงไปถึงระดับชุมชน (รวมชุมชนทุกประเภท ท้ังในชนบทและในเมือง) แตจากการ

เยี่ยมพ้ืนท่ีหางไกลท่ีอยูในโครงการการขับเคลื่อนและทํางานของเครือขายพุทธิกา เชน กรณี

พ้ืนท่ีชายแดนในเขตการทํางานของ  รพ. แมอาย จ.เชียงใหม,  รพ. แมสอด จ.ตาก และ  รพ. 

ปว จ.นาน พบวา ประเด็นเรื่องภูมิประเทศและการเดินทางยังเปนอุปสรรคตอการเขาถึงและ

ไดรับบริการของผูปวยระยะทายและครอบครัว ท่ีเปนชนกลุมนอย ท่ีมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล บนภูเขาสูง หรืออยูในเขตชายแดน/รอยตอ  
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โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูปวยและญาติตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน แตไมสามารถทําได 

เพราะเดินทางกลับไปไมทัน ตองเสียชีวิตกลางทางก็มี หรือพบวา สวนใหญมีปญหาเรื่องท่ีพัก

อาศัยไมพรอม ไมเหมาะสม ไมพอเพียง/คับแคบ ไมสามารถจัดท่ีพักใหผูปวยระยะทายได

อยางเหมาะสม และบางสวนก็ไมมีคนดูแลดวย เพราะลูกหลาน/ญาติพ่ีนองอยูไกลกัน หรือ

เดินทางไปทํางานในเมืองท่ีอยูหางไกลกันมาก ในกรณีเชนนี้ ญาติของผูปวยสวนใหญจึง

ตองการใหผูปวย หรือแมแตตัวผูปวยเองตองการเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ทํา

ใหอัตราการครองเตียงสูง หรือไมเพียงพอตอการใหบริการในระยะทาย ซ่ึงสถานพยาบาลบาง

แหง ก็มีดําริท่ีจะสราง (ถามีงบประมาณ) หรือขยายหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรองรับการเสียชีวิตใน 

โรงพยาบาล ดวยการจัดสรรพ้ืนท่ีใหมภายในโรงพยาบาล เนื่องจากบริบทของผูปวยและญาติ

ไมเอ้ือตอการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน ท้ัง ๆ ท่ีจํานวนไมนอยก็มีความประสงคท่ีจะกลับไป

เสียชีวิตท่ีบานก็ตาม  

ซ่ึงจริง ๆ แลว ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะกับสถานพยาบาลตามแนวชายแดน หรือ กับกลุม

ชาติพันธุท่ีมีถ่ินอาศัยหางไกลจากเมืองเทานั้น แตในความเปนจริง ในเมืองใหญเอง อยางเชน 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ฯลฯ ก็พบวา สถานพยาบาลตองจัดสถานท่ีรองรับการเสียชีวิตท่ี 

โรงพยาบาล มากข้ึน หรือเพ่ือใหพอเพียงตอปญหาและความตองการของผูปวยและญาติท่ีมี

เพ่ิมมากข้ึน เชน กรณี  รพ. รามาธิบดี ตองเปดหออภิบาลผูปวยระยะทาย (End of life 

ward) ข้ึนมารองรับความตองการของผูปวยท่ีไมสามารถกลับไปเสียชีวิตท่ีบานพักอาศัยได 

เนื่องจากเปนหองเชา คอนโด ฯลฯ เชนเดียวกันกับท่ี  รพ. มหาราชนครเชียงใหม ก็กําลัง

ดําเนินการปรับสถานท่ีใหเปนหอผูปวยระยะทาย แตก็สามารถรับไดเตียง 4-6 เตียง (ขอมูล

ตอนไปเยี่ยมสถานพยาบาลแหงนี้เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562) ซ่ึงพบวา การสรางหรือ

ปรับปรุ งหอผูปวยแบบนี้  สวนใหญตองหาทุนเอง แตถ า เปนโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาลขนาดใหญก็ไมคอยมีปญหา เพราะสามารถระดมเงินบริจาคไดคอนขางงาย

กวากรณีโรงพยาบาลท่ีอยูชายแดน หรือในพ้ืนท่ีหางไกล  

อยางไรก็ตาม ในกรณีเชนนี้ ก็พบดวยวา สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีต้ังอยูในบริบทภูมิ

ประเทศหรือสภาพทางภูมิศาสตรท่ีหางไกล มีความยากลําบาก ก็ไดมีความพยายามในการ

จัดระบบการดูแลและใหบริการท่ีเรียกวาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : 

PCC) ซ่ึงก็คือ ทีมทํางานระดับปฐมภูมิ ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว พยาบาล ทันตบุคลากร 

เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงาน

เภสัชกรรม แพทยแผนไทย จิตอาสา/อสม. หรือทีมสหวิชาชีพ ท่ีมีการเชื่อมโยงกันเปน

เครือขายการใหบริการท่ีมีความครอบคลุมมิติตาง ๆ อยางครบถวนท้ังการดูแลรักษาข้ันตน 
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การปองกัน การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟู 52

52  ซ่ึงพบวา เรื่องการดูแลผูปวยระยะทายท่ี

บาน ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ี PCC จะตองใหความสําคัญดวยเชนกัน ซ่ึงนาจะมีผลทําใหปญหา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายในชุมชนท่ีหางไกลไดรับการแกไขใหดีข้ึนอีกระดับ

หนึ่ง ก็มีความเปนไปได (อางอิง บทสัมภาษณ นพ. เฉลมิ โพธานารักษ,  ผูอํานวยการ รพ. แม

อาย อ.แมอาย เชียงใหม, 4 กรกฎาคม 2562)     

สําหรับกรณีของภาษาและวัฒนธรรม พบวา บางพ้ืนท่ี ไมคอยเปนปญหาอุปสรรคใน

การสื่อสาร เพ่ือทําความเขาใจความตองการของผูปวยระยะทายและครอบครัว ท่ีเปนกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ มากเทาใดนัก สวนหนึ่งเพราะบุคลากรทางการแพทยบางสวนก็พอจะสามารถ

สื่อสารภาษาของกลุมชาติพันธุได หรือสามารถใชลามท่ีพูดภาษาทองถ่ินได หรือกรณีของกลุม

แรงงานขามชาติ ก็พบวา มีลามแปลภาษา หรือจิตอาสาท่ีทํางานใหโรงพยาบาล โดยเฉพาะ

ภาษาเขมร ภาษาพมา เปนตน แตบางพ้ืนท่ีก็ยังคงพบปญหาอุปสรรคในการสื่อสารและปญหา

ดานวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแตกตางกัน 

สําหรับประเด็นการสรางเสริมหรือสงเสริมสุขภาพ ในความหมายของระบบการดูแล

ผูปวย PC และระบบการดูแลผูปวยท่ีบานนั้น พบวา มักนิยมใชคําวา “การมีคุณภาพชีวิตใน

ระยะทาย” มากกวา หรือเปนการรักษาเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับหนึ่งในทุกมิติ

มากกวา ไมวาจะเปนดานการรักษาเพ่ือลดความเจ็บปวดทุกขทรมานทางกาย ทางใจ ความ

ยากลําบาก/ความสัมพันธ/ความขัดแยงในครอบครัว ปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ีอยูอาศัย 

สิ่งแวดลอม ฯลฯ หรืออาจกลาวไดดวยวา เปนการใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพหรือการมี

คุณภาพชีวิตในระยะทาย ในทุกมิติ ท้ังมิติกาย-ใจ-อารมณ-สังคม/ครอบครัว-ปญญา และจิต

วิญญาณ ซ่ึง THAPS และเครือขายพุทธิกาไดมีการอบรมใหทีมแพทย-พยาบาล-เภสัชกร-

นักจิตวิทยา-นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย-แพทยแผนไทย-นักโภชนาการ/โภชนากร ฯลฯ 

ไดเขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม ในทุกมิติ โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพทาง

ใจ-ปญญาและจิตวิญญาณ ท่ีเรียกรวม ๆ วา “สุขภาวะทางปญญา” ตามท่ีเครือขายพุทธิกา

ดําเนินการ ซ่ึงกลาวอยางเปนรูปธรรม ก็คือ พบวา ไดมีการเพ่ิมบทบาทของพระสงฆหรือ

ผูนําทางจิตวิญญาณของศาสนาตาง ๆ เชน บาทหลวง โตะอิหมาม เขามาในกระบวนการ

ดูแล ติดตาม เย่ียมบานดวย  

                                                      
52  ซ่ึงท่ีจริง คลินิกหมอครอบครัวเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต้ังแตป พ.ศ. 2559 แตก็ยังไมสามารถ

ดําเนินการไดมากเทาใดนัก ซ่ึงมีเหตุผลหลายประการ แตเหตุผลหน่ึง ก็คือ จํานวนแพทยดานเวชศาสตร
ครอบครัวมีไมพอเพียง อยางไรก็ดี ทางกระทรวงสาธารณสุข กําลังอยูในชวงเพ่ิมจํานวนแพทยดานน้ี ซ่ึงจาก
ขอมูลท่ีไดรับมา จะผลิตประมาณปละ 650 คน เปนเวลา 10 ป นับต่ังแตป พ.ศ. 2562 (ขอมูลจากการสัมภาษณ 
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ และ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา, 5 มิถุนายน 2562) 
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ดังนั้น งานในสวนนี้ ยิ่งเปนการชี้ชัดวา แนวคิดการสงเสริมหรือสรางเสริมสุขภาพ หรือ

การรักษาเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระยะทายไดในระดับหนึ่งนั้น  ไดรับการนําไปใชในงาน

การดูแลผูปวยระยะทาย และ/หรือ ระบบ PC ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนในทุกพ้ืนท่ี เพียงแต

อาจจะมีความแตกตางกันในเรื่องความเขมขน ความสมํ่าเสมอและความครบถวนของทีมดูแล 

อาทิเชน บางแหง อาจจะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ หรือยังไม

เขมขนเทาท่ีควร เนื่องจากยังมีปญหาในเรื่องจํานวนพระสงฆในวัดมีนอยหรือพระมีอาวุโส

หรืออายุมากหรือบางสวนมีจํานวนพรรษานอยเกินไป ทําใหไมไดรับการยอมรับ หรือมี

พระสงฆกลุมชาติพันธุเขามาบวชในพ้ืนท่ีของคนไทยพ้ืนเมือง ก็พบวา คนพ้ืนเมืองยังไม

ยอมรับ หรือกรณีพระสงฆอาพาธ/สุขภาพไมดี/อายุมาก ทําใหไมสามารถแสดงบทบาทใน

ดานนี้ได ซ่ึงพบวา บางวัดมีพระสงฆสูงอายุ หรืออายุมากกวา 60 ปข้ึนไปและมีโรค

ประจําตัวกันท้ังวัด เชน เบาหวาน เสนเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) อัม

พฤกษ-อัมพาต ก็มี ทําใหนอกจากจะไมสามารถออกไปชวยเหลือคนอ่ืน/ผูปวย-ชาวบาน

ไดแลว ยังจะตองใหชาวบาน/จิตอาสา/อาสาสมัครในชุมชนมาชวยดูแลพระสงฆแทน เปน

ตน  

ดังนั้น การมองประเด็นนี้ใหรอบคอบ รอบดาน บนฐานขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง ไม

คาดหวังอะไรท่ีอยูนอกเหนือความเปนจริง หรือไมมองแตเฉพาะจากมุมของผูวางแผน ผู

ดําเนินโครงการ ก็จะมีสวนชวยทําใหโครงการตาง ๆ สามารถดําเนินการไดสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะในกรณีของพระสงฆท่ีมักถูกคาดหวังใหแสดงบทบาทตาง ๆ ทางสังคมหลายอยาง 

โดยท่ีผูผลักดันใหทําโครงการ ไมทราบหรือไมสนใจบริบทเฉพาะของพระสงฆหรือสถาบันสงฆ

หรือวัดแตละแหง ก็จะทําใหเกิดมายาคติ เลื่อนลอย ไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจริง ๆ แลว มี

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ วัด และ/หรือ สถาบันศาสนา ท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จ

หรือไมสําเร็จในการใหพระสงฆเขามาเปนสวนหนึ่งของการบริการทางสุขภาพเพ่ือผูปวย

ระยะทาย ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการปกครองของสงฆ ท่ีพระสงฆตองข้ึนตอระบบการ

ปกครองเชนเดียวกับสถานภาพ/วิชาชีพอ่ืน ๆ และหลายอยางไมสามารถตัดสินใจไดเอง 

เพราะมีพระวินัยกํากับอยู เปนตน นอกจากนี้ ก็ยังมีปจจัยระดับตัวพระสงฆเอง ท้ังดาน 

ภูมิหลัง บุคลิก ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ การวางตัว ประวัติความเปนมา ฯลฯ ท่ีมี

ความเกี่ยวของกับการแสดงบทบาทเปนผูเยียวยา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือ 

ความศรัทธาของชุมชน/ทองถิ่น/ชาวบานท่ีมีตอพระสงฆและสถาบันสงฆ เปนตน 

สําหรับประเด็นท่ีวา ระบบบริการสุขภาพควรจะตองมีการกําหนดเขตการคุมครอง

คาบริการนั้น  ถาเปนในกรณีของการดูแลแบบ PC พบวา ประเด็นนี้ก็ยังมีความจําเปนดวย
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เชนกัน ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยเรา เปนประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับการบริการของโรงพยาบาล

เอกชน ซ่ึงไมแนใจวา อยูในอัตราเทาไหร แตปกติคาบริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

จะสูงกวาอัตราของโรงพยาบาลรัฐ ประมาณ 3-5 เทาเปนอยางต่ํา   

นอกจากนี้ ก็อาจจะมีประเด็นท่ีมีนัยยะหรือความหมายท่ีเชื่อมโยงกันกับเรื่องนี้ใน

ทางออมอีก กลาวคือ ยังมีความเหลื่อมล้ําและความแตกตางกันในเรื่องคาบริการ หรือ การ

ไดรับสิทธิในการรักษาท่ีเชื่อมกับสิทธิ์ตามสถานภาพของการจางงาน/การทํางาน ท่ีแตกตาง

กันถึง 3 สิทธิ์ คือ สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ประชาชน และสิทธิ์ขาราชการ ซ่ึงขอมูลจากบาง

พ้ืนท่ี พบวา ผูปวยท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการเกษียณ จะไดรับการดูแลรักษาแบบ PC 

ในโรงพยาบาล เปนเวลานานตามสภาพและความตองการไดมากกวากลุมอ่ืน ๆ เพราะไม

มีขอจํากัดดานคาใชจาย/คาบริการ  ในขณะท่ีผูปวยระยะทายท่ีมีสิทธิ์ประเภทอ่ืน ๆ เชน 

บัตรทอง 30 บาท และสิทธิประกันสังคม พบวา ยังมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจาย ทําให

บางสวนถูกผลักดันใหไปอยู ท่ีบาน หรือไดรับสิทธิ์ในการรักษาในโรงพยาบาลเปน

ระยะเวลาส้ันกวากลุมขาราชการและขาราชการเกษียณท่ีสามารถจายได เปนตน  

นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นความตอเนื่องในกระบวนการรักษาแบบประคับประคอง 

แบบขามเครือขาย ขามเขตพ้ืนท่ีบริการดวย ซ่ึงพบวา ในกรณีของภาคอีสาน จะมีความ

ชัดเจนมาก เนื่องจากศูนย KPC ไดวางแผนในการเชื่อมโยงการใหบริการท้ังภาค ผานเครือขาย

ตาง ๆ ท่ีมีอยู โดยเฉพาะเครือขายแพทย-พยาบาลท่ีรูจักมักคุนกันอยูแลว อาทิเชน เคยเปน

ลูกศิษย, เปนเพ่ือนเรียนรุนเดียวกัน, อยูในกลุม/องคกร/ชมรม/สมาคมเดียวกัน และยังผาน

ระบบและโครงสรางท่ีมีอยูแลวของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเชน ระบบและโครงสรางท่ี

เชื่อมกันระหวางโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ระดับตําบล และระบบ/โครงสรางท่ีขามเขตจังหวัดและขามภูมิภาคท่ีเรียกวา “เขตสุขภาพ” 

ท่ีมีปฏิสัมพันธตาง ๆ ซ่ึงกันและกันอยูแลว  

สําหรับภาคอ่ืน ๆ ก็มีความพยายามท่ีจะใหเกิดความตอเนื่องในกระบวนการรักษาแบบ

ประคับประคองท้ังภายในระบบและโครงสรางท่ีมีอยูแลวของแตละภาคดังกลาวแลวขางตน

ดวยเชนกัน โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีเรื่อง PC ไดรับการบรรจุใหเปนนโยบายและงานหนึ่ง

ท่ีมีความสําคัญในระบบการพัฒนาบริการสุขภาพท่ีเรียกวา “Service Plan” ตั้งแตป 

พ.ศ. 2559 ดวยเหตุนี้ การรักษาแบบ PC แบบขามเครือขายและขามเขตพ้ืนท่ีบริการจึงมี

ความเปนไปไดมากข้ึน ซ่ึงจุดเนนสําคัญอยูท่ีระบบการสงตอ (Referral system) ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุลและทีมงานขับเคลื่อนของศูนย KPC จะเห็นไดชัดเจนวา 

คณะทํางานไดใหความสําคัญกับเรื่องระบบการสงตอแบบไรรอยตอ (seamless referral 
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system) ท้ังในระดับจังหวัด และระดับเครือขายสถานพยาบาล ท่ีอยูในเขตสุขภาพ

เดียวกัน และตางเขตสุขภาพกัน ซ่ึงเครื่องมือ และ/หรือ กลไกท่ีสําคัญ 2 ประการท่ีจะทํา

ใหเกิดระบบแบบไรรอยตอข้ึนได ก็คือ ระบบฐานขอมูลการสงตอและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ

ผูปวย และเครื่องมือท่ีกําลังมีการพูดคุยและส่ือสารกัน ท่ีมีแนวโนมจะนํามาใช ก็คือ การ

วางแผนการดูแลลวงหนา (Advance Care Plan : ACP) ซ่ึงกําลังอยูในชวงการพัฒนา 

และตองการการสนับสนุนจากองคกรทุนในการดําเนินการเรื่องนี้  

นอกจากนี้ ระบบ PC ยังมีความครอบคลุมทุกกลุมอายุ ไมใชเฉพาะผูปวยสูงอายุท่ีคน

จํานวนมากเขาใจกันอยางผิด ๆ เทานั้น เพราะท่ีจริงแลว ผูปวยระยะทายมีทุกกลุมอายุ 

โดยเฉพาะผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก วัยรุน เยาวชนนั้น ย่ิงเปนประเด็นท่ีมีความ

ละเอียดออน ซับซอน ออนไหว และตองทําความเขาใจใหถองแท เพราะการท่ีผูปวยยังมี

อายุนอยมาก (โดยเฉพาะท่ีอายุต่ํากวา 12 ป) พอแมและญาติพ่ีนองยังทําใจไมไดท่ี

ลูกหลานกําลังจะจากไป ทําใหเกิดภาวะเครียด ซึมเศรา ทอแท หมดหวัง (trauma/ 

depression) ข้ึนในครอบครัว ซ่ึงบางสวนถึงกับตองการจบชีวิตตนเอง หรือตัวผูปวยเอง ก็

คิดท่ีจะจบชีวิตตัวเองดวยเชนกัน  

ดังนั้น เรื่องอายุ-วัย/สถานภาพของผูปวยกับการดูแลแบบประคับประคอง โดย 

เฉพาะการดูแลผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก (pediatric palliative care) ซ่ึงเปนความ

ตองการท่ีเฉพาะเจาะจง เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ี THAPS, TPCN และเครือขายพุทธิกาให

ความสําคัญดวยเชนกัน เพราะยังเปนประเด็นท่ีถูกละเลย เนื่องจาก อาจจะเปนเพราะผูปวย

ระยะทายท่ีมีสถานภาพเปนเด็ก ยังมีจํานวนไมมากเทาใด (ยกเวนในบางพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ี

ชายแดน ท่ีประเด็นการเจ็บปวยของแมและเด็ก มีความชุกกวาเรื่องอ่ืน ๆ) แตท้ังนี้ ก็ตอง

ยอมรับวา ยังเปนระบบท่ีตองเดินตามหลังระบบ PC สําหรับผูใหญ เพราะมีจํานวนความ

ตองการมากกวา ในขณะท่ีสังคมกําลังเดินเขาสูภาวะสังคมสูงวัยเต็มข้ัน เหมือนดังท่ี พญ.

เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งใน THAPS, TPCN และเปนกุมาร

แพทยดวย ได สะทอนใหฟงวา “ตอนนี้ Palliative Care ผูใหญกําลังอยูในข้ันตอนท่ีสราง

ความตระหนัก สรางระบบ ผลักดันใหเกิดระบบท่ีดี เพราะฉะนั้นเด็กตองตามมา พอเรามี

ระบบท่ีเขมแข็งเดี๋ยวพวกรายละเอียดพวกคนไขท่ีเปนยอย ๆ ไปอีกจะตามมา” (สัมภาษณ 

พญ.เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง, สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี, 12 มิถุนายน 2562)  

ซ่ึงนอกจากเรื่องเด็กแลว ยังมีประเด็นการดูแลรายโรค (specific disease care) 

และการมีสถานท่ีรองรับการมีคุณภาพชีวิตระยะทายท่ีไดมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงสถาน

ฟนฟูรางกาย และ nursing home เพราะหลาย ๆ แหง ยังไมมีความพรอมดานปจจัย
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โครงสรางและวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน กรณีผูปวยไตวายเรื้อรัง (CKD) ท่ีอาจจะจําเปนตองลาง

ไตทางหนาทองท่ีบาน แตสถานพยาบาลหลายแหงยังไมสามารถใหบริการในดานนี้ หรือใน

กรณีท่ีผูปวยมีหลายโรค ก็จะมีอาการตาง ๆ ท่ีซับซอน (multi-morbidity and complica-

tions) ท่ีมีประเด็น ท้ังการควบคุมอาการและการใหคําปรึกษาท่ีดี ซ่ึงทีมดูแลรักษาจําเปนตอง

สามารถใหคําปรึกษา ดวยทักษะมนุษยและมีความไวตอความรูสึกของผูปวย เปนตน 

(สัมภาษณ นพ.สกล สิงหะ, ศูนยชีวันตาภิบาล, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร, 15 สิงหาคม 2562)    

สําหรับดานคุณภาพงานบริการนั้น ตองเปนไปตามมาตรฐานของการดูแลผูปวยระยะ

ทาย ซ่ึงในปจจุบันก็ไดมีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพข้ึนแลว ดวยความรวมมือระหวาง TPCN 

และ THAPS ท่ีรวมดําเนินการพัฒนา “มาตรฐานคุณภาพ” (Quality Standard) ท่ีใช

สําหรับการประเมินภายนอก (External evaluation) และการประเมินตนเอง (self-

assessment) ของผูท่ีทํางานดานนี้ในหนวยบริการหรือสถานพยาบาล เม่ือป พ.ศ. 2561 เพ่ือ

ทําใหระบบมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เปนไปตามความจําเปน

ของผูปวยอยางเหมาะสม มีการประสานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย หรือมีระบบการสงตอ

ผูปวยในเครือขายบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ โดยเฉพาะการสงตัวหรือการจําหนายออกจาก 

โรงพยาบาล จะตองมีการวางแผนอยางดี เพ่ือปองกันไมใหกลับเขามาไดรับการรักษาแบบ

รุนแรงหรือในท่ีสุดตองเสียชีวิตพรอมกับเครื่องไมเครื่องมือระโยงระยางเต็มตัวไปหมด  

ซ่ึงเรื่องนี้ มีความเชื่อมโยงกับเสาหลักท่ี 4 ในเรื่อง การเขาถึงยาและเวชภัณฑ ท่ีจะตอง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการ มีความครอบคลุม มียาครบถวน โดยเฉพาะ

ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลระดับอําเภอ (รพ.ชุมชน) ซ่ึงจากการประเมินเชิงวิเคราะห 

พบวา ยังมีปญหาในหลาย ๆ แหง ท่ียังมียาไมครบทุกอยาง ซ่ึงจะตองมีระบบการบริหาร

จัดการและการกระจายท่ีดี เพ่ือบรรลุเปาหมายและผลลัพธท่ีดีไปพรอม ๆ กัน และท่ี

สําคัญตองมุงเนนท่ี “คน” หรือ “ผูปวยและครอบครัว” เปนศูนยกลางในการใหบริการ 

ไมใชตัว “โรค” หรือตัวเงินเปนหลัก ซ่ึงประชาชนและชุมชนจําเปนจะตองเขามามีสวนรวม

ในการกําหนดรูปแบบการใหบริการระยะทายและรวมในการประเมินผลดวย  

โดยเฉพาะในชวงท่ีผูปวยระยะทายกลับไปอยูท่ีบานและชุมชนหมูบานของตน จะได

สามารถปรับปรุงระบบ PC และระบบ Home Care ใหดีข้ึน ทุกคน/ทุกภาคสวน/ทุกองคกรมี

สวนรวม ท้ังอาสาสมัคร จิตอาสา ชุมชน-ผูนําชุมชน และภาคีตาง ๆ เชน วัด/พระสงฆ 

บาทหลวง โตะอิหมาม ครู ฯลฯ ทุกคน ทุกภาคสวนจะไดเขาใจในบทบาทของตนในการชวย

ใหผูปวยระยะทายไดจากไปอยางสงบ สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ทําใหทุกคน ทุกฝาย 
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ทุกระดับ รวมกันตระหนักและรับผิดชอบ ปลูกฝงใหประชาชนท่ีอยูในชวงวัยตาง ๆ ในชุมชน

เขามารวมดูแล ยกตัวอยางเชน “การใชแนวคิดชุมชนกรุณา” (Compassionate 

Community) ในการทํางานดานนี้ โดยเฉพาะท่ีพบท่ีชุมชน อ.หวยยอด จ.ตรัง ท่ีพระสงฆ

เขามามีบทบาทในการชี้นําทางสติปญญาและจิตวิญญาณ พรอมท้ังมีโครงการสนับสนุนใหเด็ก

และเยาวชนไดมีบทบาทในการติดตาม ดูแล เยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียงและผูปวยระยะ

ทาย ทําใหชุมชน/ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรนมากข้ึน และจํานวนมากใหความสนใจในการ

เปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลผูปวยระยะทาย โดยชุมชนเปนเจาของ ซ่ึงถาเปนเชนนี้อยาง

ท่ัวถึง ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ก็จะชวยทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยระยะทายสามารถบรรลุผล

ตามตองการหรือท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาไดจริง  

สําหรับ ตัวช้ีวัดงานบริการสุขภาพ ตามท่ีระบุไวในเอกสารตนฉบับ 6 เสาหลักดาน

สุขภาพของ WHO (2010) นั้น พบวา ไมเหมาะสมในการนํามาใชหรือแมแตประยุกตใช

ในการวิเคราะหงานบริการสุขภาพของระบบ PC เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดท่ัวไปท่ีใชสําหรับ

การพัฒนาระบบสุขภาพสําหรับคนปกติท่ัวไป ท่ีไมใชระบบ PC ท่ีมีบริบทเฉพาะ มีจุดเนน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ/วิธีการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีตองการ ท่ีแตกตาง

กันอยางส้ินเชิง ประกอบกับระบบการดูแลผูปวยระยะทายเองก็มีชุดตัวชี้วัดของระบบท่ี

ตองการอยูแลว โดยเฉพาะในกรณีของระบบ PC ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดย TPCN, THAPS 

และศูนยการุณรักษ (KPC) ท่ีไดพัฒนาชุดตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการดูแลผูปวย PC ข้ึนมา 

ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน (โปรดอาน เอกสาร มาตรฐานคุณภาพการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคอง : กันยายน, 2561 และสมุดคูมือประเมินตนเอง มาตรฐานคุณภาพการ

ดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง : สิงหาคม, 2561 จัดทําโดย เครือขายการดูแล

ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง และศูนยการุณรักษ ประกอบดวย) และไดมีการ

ประสานพูดคุย พรอมท้ังวางแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพระบบ PC ดวยการใช

ตัวชี้วัดเปนตัวกํากับและติดตามรวมกับทางสํานักรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการ

มหาชน (สรพ.) แลวดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ ก็ยังมีชุดตัวชี้วัดของกรมการแพทย และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ

เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซ่ึงควรจะใชชุดตัวชี้วัดเหลานี้ในการ

ประเมินระบบบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองมากกวาใชชุด

ตัวชี้วัดของกรอบ 6 เสาหลักของ WHO  
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2. กําลังคนเพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง  

HEALTH WORKFORCE FOR PALLIATIVE CARE 

 

 สําหรับเรื่อง กําลังคนในระบบ PC นี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของปจจัยนําเขาและ

กระบวนการ (input and processes) ในการพัฒนาระบบการดูแลท่ีมีความสําคัญมากเรื่อง

หนึ่งของระบบบริการสุขภาพของไทยในปจจุบัน (นอกเหนือจากเรื่องการจัดบริการสุขภาพท่ี

กลาวไปแลวในขอ 1 ขางตน และปจจัยอ่ืน ๆ ในกรอบ 6 เสาหลัก ท่ีจะมีการอธิบายในลําดับ

ตอไป หลังจากวิเคราะหและอธิบายเรื่องกําลังคนในหัวขอนี้แลว)  

สําหรับปจจัยนําเขาและกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเหลานี้ จะตองทําใหเกิดผลลัพธ

ท่ีสําคัญตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงในกรณีนี้ ก็คือ คุณภาพชีวิตของผูปวยระยะทายจะตองดีข้ึน แม

ในชวงเวลากอนการเสียชีวิต ก็ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะคุณภาพชีวิต

ดานจิตวิญญาณ ท่ียังไมคอยมีความชัดเจน หรือทีมบุคลากรยังมองวาเปนเรื่องท่ียากในการ

ดําเนินการ นอกจากนี้  จะตองเกิดผลผลิตและผลลัพธ ท่ีสําคัญ คือ ประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดูแล ท่ีในท่ีสุดจะทําใหผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับการ

ตอบสนองตอปญหาและความตองการไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เปนธรรม มีความพึงพอใจ ไดรับ

การดูแลอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ซ่ึงจริง ๆ แลว ตรงนี้เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ี

จะชี้ใหเห็นถึงความสามารถของประเทศท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรคน-เงิน-ของ ท่ีมีอยู

ท้ังหมด ใหบรรลุเปาหมายใหประชาชนผูรับบริการหรือผูปวยระยะทายและครอบครัวให

สามารถมีสุขภาวะท่ีดีหรือมีคุณภาพชีวิตในชวงทายของชีวิตไดในระดับหนึ่ง แมในยาม

เจ็บปวย  

สําหรับประเด็น กําลังคนดาน PC นี้ พบวา มี 2 มิติท่ีสําคัญ คือ มิติเชิงปริมาณ 

หมายถึง จํานวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขประเภทตาง ๆ ท่ีพอเพียงกับ

ความตองการท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน อันเปนผลมาจากการเปนสังคมสูงวัย เพราะมีความสําคัญตอ

การดูแลรักษาอยางเปนองครวมเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปวยระยะทาย และอีกมิติ

หนึ่ง คือ มิติดานคุณภาพ กลาวคือ บุคลากรตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะ แรงจูงใจ 

การใหคุณคา ทัศนคติ และการปฏิบัติตาง ๆ ในเชิงบวกท่ีมีคุณภาพสูง พรอมดวยความ

รับผิดชอบในระดับสูงในการทําภารกิจการดูแลผูปวยระยะทาย ซ่ึงพบวา ชุดโครงการท้ัง

สอง คือ ชุดโครงการของ THAPS และชุดโครงการของเครือขายพุทธิกา ก็ไดพยายาม

ดําเนินการในเรื่องนี้อยางเขมขนท้ัง 2 มิติควบคูกัน  
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โดยใหความสําคัญกับกระบวนการสรางกําลังคน ท้ังมิติเชิงปริมาณและมิติเชิง

คุณภาพไปในเวลาเดียวกัน สําหรับเชิงปริมาณ จะเห็นไดวา ไดใชวิธีการ/กลยุทธตาง ๆ ใน

การสรางเครือขายทุกประเภท ทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีสนใจในเรื่องนี้ จากกลุม

บุคลากรหรือกําลังคนท่ีมีอยูแลวในระบบ ใหหันมาสนใจหรือใหคุณคากับเรื่อง PC โดยในชวง

แรก เนนกําลังคนดานการพยาบาล เพราะพยาบาลเปนกลุมบุคลากรท่ีอยูใกลชิดผูปวยมาก

ท่ีสุด ตอมาจึงเนนเพ่ิมดานปริมาณ พรอมยกระดับคุณภาพไปยังวิชาชีพอ่ืน ๆ ท้ังแพทย เภสัช

กร นักโภชนาการ/โภชนากร นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย นักจิตวิทยา นัก

กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด แพทยแผนไทย ฯลฯ  

ตอมา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในชวงท่ี นพ. สุพรรณ ศรีธรร

มา เปนอธิบดี ไดดําเนินการหลายอยาง เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ ความรู 

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณใหกับกําลังคนหรือบุคลากรทุกประเภท ดวยการสงเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เชน การสนับสนุนการจัดงานครั้งแรก 

หรือท่ีเรียกวา “First Hospice World Day” ประมาณป พ.ศ. 2558-2559 โดยใหบุคลากร

ของสถาบันและสถานพยาบาลตาง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย เชน  รพ. วชิราลงกรณธัญบุรี  

รพ. สงฆ  รพ. เด็ก  รพ. ราชวิถี และ รพ. มะเร็งจากท่ัวประเทศ ท้ังหมดประมาณ 60-70 คน 

มาพบปะกัน เพ่ือแบงปนประสบการณ และเพ่ือเปนการเพ่ิมหรือดึงกําลังคนท่ีมีอยูใหหันมา

สนใจเรื่องนี้ ทําใหการดูแลแบบประคับประคองในบริบทของหนวยงานและสถานพยาบาลใน

สังกัดกรมการแพทยมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  

ในลําดับตอมา กรมการแพทย, THAPS และ TPCN ยังไดรวมมือกันจัดเวทีใหญ ท่ีศูนย

ราชการแจงวัฒนะ มีผูเขารวมจํานวน 2,000 กวาคนจากท่ัวประเทศ โดยกรมการแพทยออก

คาใชจายใหท้ังหมด ทําใหบุคลากรท่ีเขารวมไดรับความรู ความเขาใจ แรงบันดาลใจในการ

ทํางานดานนี้ และยิ่งทําใหแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองและประสบการณในการ

ทํางานดานนี้ของบุคลากรท่ีเขารวม เกิดการแพรกระจายออกไปยังสถานพยาบาลตาง ๆ ผาน

เครือขายการสื่อสารประเภทตาง ๆ และสงผลตอเนื่องทําใหสถานพยาบาลตาง ๆ ในขอบเขต

ท่ัวประเทศใหความสําคัญกับการจัดตั้งทีมงานและกําลังคนดานนี้เพ่ิมข้ึน (ขอมูลจากการ

สัมภาษณ พญ.เดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง, สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี, กรมการ

แพทย, 12 มิถุนายน 2562)  

นอกจากนี้ ในชวงตอมา กรมการแพทยยังมีนโยบายสนับสนุนการผลิต “แพทยเวช

ศาสตรครอบครัว” อีกจํานวน 6,500 คน หรือปละ 650 คน ในเวลา 10 ป (2562-2572) ซ่ึง

จะทําใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเขาสูระบบการดูแลแบบประคับประคองเพ่ิมข้ึนอยางมี
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นัยสําคัญ ซ่ึงผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

สื่อสารและการผลักดันของ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ซ่ึงดําเนินการในนาม THAPS    

ตามท่ีทราบกันเปนอยางดีแลววา จํานวนของบุคลากรท่ีเหมาะสมยอมมีสวนทําให

ผลลัพธดานสุขภาพของผูปวยระยะทายดีข้ึนได ซ่ึงในกรณีนี้ ในทางปฏิบัติ พบวา หลาย

องคกร หลายจังหวัด ยังมีจํานวนบุคลากรท่ีไมสอดคลองกับปญหาและความตองการ หรือ

หลายแหงมีจํานวนบุคลากรคอนขางพอเพียงสําหรับการทํางาน/ภารกิจปกติท่ีรับผิดชอบอยู 

แตยังไมพอเพียงสําหรับการท่ีตองแบงไปทํางานดานการดูแลผูปวยระยะทาย ซ่ึงการท่ีตองทํา

หลายภารกิจ ในขณะท่ีจํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอ ทําใหผูปวยหรือผูรับบริการไดรับการดูแล

ไมเต็มท่ี ไมท่ัวถึง ทําใหตัวผูใหบริการเองก็รูสึกผิด รูสึกไมมีความสุข ท่ีไมสามารถชวยเหลือ

ผูปวยไดอยางเต็มท่ี ตามท่ีตนเองและผูปวย/ญาติตองการ  

ซ่ึงจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี พบวา โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. หลายแหง ซ่ึงมี

คนทํางานนอยอยูแลว แตก็ยังตองจัดสรรเวลาท่ีจํากัดในการทํางานหลายอยาง โดยเฉพาะ

พยาบาลท่ีตองทํางานท้ังในตึกผูปวยนอก ตองข้ึนเวร ตองทํางานรวมกับชุมชน เชน การ

พัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ โครงการจิตอาสาตาง ๆ ทําใหพยาบาลเหลานี้จํานวนไมนอย

รูสึกวางานท่ีตนเองและทีมงานพยาบาลทํานั้น ยังไมไดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีควรจะเปน

แมแตดานเดียว   

นอกจากนี้ คําวา บุคลากรหรือกําลังดาน PC ณ ท่ีนี้ หมายรวมถึง บุคลากรทุกสาขา

วิชาชีพ ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด นัก

กิจกรรมบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย นักโภชนาการ/

โภชนากร แพทยแผนไทย/แผนจีน ผูชวยแพทยแผนไทย ฯลฯ ท้ังท่ีทํางานอยูในภาครัฐและ

ภาคเอกชน เต็มเวลาหรือทํางานก่ึงเวลา ทํางานเดียวหรือควบหลาย ๆ งาน รวมถึงการไดรับ

หรือไมไดรับคาจาง (ท่ีเรียกวา อาสาสมัคร/จิตอาสา) ก็ตาม  

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง กลุมบุคลากรหรือกําลังคนท่ีทํางานดานการศึกษาในวิชาชีพ

สุขภาพ งานวิจัยและงานดานการสรางเสริม/สงเสริมสุขภาพดวย เพราะกําลังคนในสวนนี้ จะ

เปนกําลังคนท่ีถายทอดหรือสรางกําลังคนรุนใหมข้ึนมา ซ่ึงปจจุบันมีสถาบันการศึกษาจํานวน

มากท่ีทําการผลิตแพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตบุคลากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 

นักกายภาพบําบัดหรือฝายผูผลิต แตกลับพบวา ยังผลิตไดไมพอเพียงกับความตองการ 

ในขณะท่ีการผลิตกําลังคนสายอ่ืน ๆ เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร นิเทศศาสตร การบริหาร

จัดการ ฯลฯ มีจํานวนมากหรือลนตลาด  
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ดังนั้น ถาจําเปนตองทําการผลิตบุคลากรดานนี้เพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปนตอง 

reshape ตั้งแตชวงชั้นมัธยมศึกษา หรือประถมศึกษา และตองเปนการทํางานเชิงรุก มีการนํา

ตัวเลขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมดมาพิจารณารวมกันวา ปจจุบันสถาบันการศึกษาสายสุขภาพ

สามารถผลิตไดเทาไหร  ในขณะท่ีความตองการของสังคมจากการเปนสังคมสูงวัย มีเพ่ิมมาก

ข้ึน ซ่ึงจากการคาดประมาณของ TDRI จะมีจํานวนผูสูงอายุท่ีติดบานและติดเตียงในชวงป 

พ.ศ. ถึงจํานวน 1.2 ลานคน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2561)    

ท้ังนี้ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดเคยกลาวไวดวยวา....การมองภาพรวมของท้ัง

ประเทศและภูมิภาค เทาท่ีเปนอยู ยังมีความขัดแยง เพราะจํานวนมากยังคงมองวาภาคเอกชน

ดึงคนไปจากภาครัฐ เนื่องจากภาคเอกชนจายคาตอบแทนสูงกวา ซ่ึงจุดนี้ ก็นาจะเปนประเด็น

ท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องการวางแผนกําลังคนดาน PC ท่ีจําเปนตองมองเชื่อมกับเรื่อง

การเปนสังคมสูงวัย สังคมอาเซียน และสังคมนานาชาติ และมองเชื่อมกับความตองการของ

ภาคเอกชนดวย มิเชนนั้น ก็จะประสบปญหาเดียวกัน คือ ภาครัฐหรือสถาบันของรัฐผลิต

บุคลากรใหภาคเอกชน ซ่ึงถาภาคเอกชนมีกําลังในการผลิต ก็นาจะลงทุนทําการผลิตบุคลากร

ท่ีมีความจําเปนตอการเปนสังคมสูงวัย ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นัก

โภชนาการ/โภชนากร นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด ฯลฯ ซ่ึงโจทยสําคัญคือ จะทําการผลิต

รวมกัน หรือตางคนตางทํา ซ่ึงท่ีจริงควรจะตองมาพิจารณารวมกันวา การเปนสังคมสูงวัย 

ตองการกําลังคนดานนี้เพ่ิมอีกเทาไหร ซ่ึงจริง ๆ แลว ยังขาดแคลนหรือไมพอเพียงในทุก

วิชาชีพตามท่ีกลาวมาขางตน เพราะสวนใหญกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ หรือโรงพยาบาลใหญ 

ๆ โดยเฉพาะ นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด ไมมีใน

โรงพยาบาลชุมชน หรือในบางโรงพยาบาลอาจมีนักกายภาพบําบัด แตก็มีนอยมาก สูงสุดไม

เกิน 2 คน (ยกเวนบางพ้ืนท่ี ๆ อปท.ใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพหรือการฟนฟูสภาพ

ผูสูงอายุ ก็จะมีนักกายภาพบําบัดจํานวนพอเพียงกับปญหาและความตองการ) สําหรับผูดูแล

มืออาชีพ ท่ีผานการอบรมความรูและทักษะท่ีจําเปน ก็เชนกัน จะมีความตองการเพ่ิมข้ึนเปน 

3 เทาจากในปจจุบัน ซ่ึงจากการคาดประมาณของ TDRI พบวา เม่ือป 2560 มีความตองการ

ผูดูแลประมาณ 254,238 คน (ซ่ึงยังไมรวมหัวหนาผูดูแลอีกจํานวน 36,333 คน) และจะ

เพ่ิมข้ึนเปน 574,370 และถารวมหัวหนาผูดูแลดวยอีกจํานวน 82,053 คน จะรวมเปน 

650,000 กวาคน ในป พ.ศ. 2580 (วรวรรณ ชาญดวยวิทย และยศ วัชระคุปต, 2560:75)  

สําหรับในกรณีการผลิตบุคลากรสุขภาพใหเพียงพอกับความตองการนี้ นพ.สมเกียรติ 

เคยกลาวไวเชนกันวา ในอดีต ภาคบริการอยากใหภาควิชาการในมหาวิทยาลัยเรงผลิต

บุคลากรใหมากข้ึน แตเม่ือไดรับการปฏิเสธ ภาคบริการก็ทําหนาท่ีผลิตเสียเอง เม่ือเวลาผาน
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ไป 10-20 ป ภาคบริการเลยตองเขาแบกภาระงานสอนไปดวยโดยปริยาย สวนภาควิชาการมี

งบประมาณนอยไมเพียงพอ ก็เพ่ิมงานบริการข้ึนอีก แทนท่ีจะเพ่ิมงานสอนหรืองานวิจัยท่ี

สรางคุณคาใหเกิดข้ึนในการพัฒนางานบริการของประเทศ ดวยเหตุนี้ ในปจจุบันบุคลากรท้ัง

สวนบริการและวิชาการจึงทํางานเหมือนกัน โดยตางคนตางทํา ทําใหตองทํางานหนักท้ังสอง

สวน  

ซ่ึงในกรณีนี้หรือประเด็นดังกลาวมานี้ ฟงดูเผิน ๆ อาจจะไมคอยเก่ียวของโดยตรงกับ

ระบบบริการและกําลังคน (manpower) ดาน PC เพราะประเด็นกําลังคนดาน PC นั้น จะ

มุงเนนไปท่ีการเพ่ิมจํานวนแพทยเวชศาสตรครอบครัว ซ่ึงปจจุบันกําลังไดรับการสนับสนุนท้ัง

จากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัว และกรมการแพทย ท่ีมีนโยบายในการผลิต

แพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ิมอีกจํานวน 6,500 คน ตามท่ีระบุขางตน แตในความเปนจริง

นั้น มีความเก่ียวของอยางยิ่ง เพราะในขณะเดียวกัน คณะแพทยศาสตรในสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ ก็มีนโยบายในการเพ่ิมรายวิชาดานการดูแลผูปวยระยะทายหลายแหงดวยกัน 

ยกตัวอยางเชน สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีรวมมือกับศูนย

แพทยศาสตรศึกษา  รพ. สุรินทร ในการผลิตแพทย ก็ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยจัดให

นิสิตแพทยไดมีโอกาสฟงการบรรยายในชวงเทอมสุดทาย (ขอมูลจากการสนทนาอยางไมเปน

ทางการกับทีมงาน PC  รพ. สุรินทร เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 บริเวณหนาหองทํางานของ

จิตอาสา,  รพ. สุรินทร) และการเพ่ิมรายวิชาดาน PC ในอีกหลาย ๆ สถาบัน แตก็ไดรับเสียง

สะทอนมาวา ยังเปนการเรียนการสอนท่ีไมพอเพียง หรือนอยไป และไมคอยไดมีการฝกปฏิบัติ

กับผูปวย     

ท้ังนี้  จากการสัมภาษณ พญ.ศรี เวียง ไพโรจน กุล ในฐานะผู เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในการทํางานดาน PC มาเปนเวลานาน มองวา การเรียนรูเพียงแค 3 ชั่วโมงใน

เทอมสุดทาย สิ่งท่ีจะได ก็คือ แนวคิดพ้ืนฐานและการประเมินผูปวยเบื้องตนไปบาง แตก็ไม

มาก (แตก็ยังดีกวาไมมีแนวคิดหรือความรูในเรื่องนี้เลย) แตในขณะเดียวกัน ถึงแมอาจจะเรียน

เปนเวลานาน เชน จํานวน 1 เทอม แตถาไมไดเรียนกับผูปวยหรือไมมีโอกาสฝกฝน/ลงมือ

ปฏิบัติและไมไดเรียนครบทุกอยาง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการอาการและการจัดการความ

ป ว ด  (Symptom management and pain management),  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication skills), การจัดการตาง ๆ ในชวงทายของชีวิต (Last hours of life), และ

การกําหนดเปาหมายของการดูแลและการวางแผนลวงหนา (Goal setting and Advance 

Care Plan) เม่ือเวลาไปทํางานจริง ๆ ก็มักจะทําไมได หรือลืมไปแลว เพราะไมไดอยูในเนื้อใน

ตัว เพราะหลายแหงใชวิธีการใหฟงการบรรยายเทานั้น และในความจริงแพทยหรืออาจารย
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แพทยอีกจํานวนมากยังไมเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้ ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น การดูแลผูปวย PC ถือวาเปน

ศาสตรทางการแพทยสาขาหนึ่ง หรือท่ีเรียกกันวา “เวชศาสตรระยะทาย” (palliative 

medicine) (ขอมูลจากการสัมภาษณ พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล, 8 ก.ค. 2562 ณ ศูนย KPC, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน)  

อยางไรก็ตาม พบวา ยังมีมุมมองท่ีแตกตางในเรื่องนี้อยูบาง ยกตัวอยางเชน อาจารย

แพทยบางทาน (สัมภาษณ นพ.จิโรจน สูรพันธ, 23 พ.ค. 2562 ณ สํานักงานคณบดีคณะ

แพทยศาสตร วชิรพยาบาล) มองวา ไมอยากใหผูท่ีสนใจเรื่องนี้รูสึกวาเปนเรื่องเฉพาะดาน 

เฉพาะสาขา การใชคําวา “เวชศาสตรระยะทาย” (palliative medicine) อาจทําใหเกิดความ

ลึก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดี แตอาจทําใหเปนการจํากัดวงในการเขารวมในเรื่องนี้ ดังนั้น การใชคําวา 

palliative care นาจะมีความหมายท่ีกวาง มีความครอบคลุม มีความยืดหยุน และสามารถ

ทําใหคนจํานวนมาก โดยเฉพาะบุคลากร ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ/

โภชนากร นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย แพทยแผนไทย ฯลฯ มีความ

สนใจในเรื่องนี้มากข้ึน แมแตในวงการแพทย หรือ ในหลักสูตรของคณะแพทยเอง ก็นาจะใช

คําวา palliative care มากกวา palliative medicine เพ่ือใหไดรับการยอมรับมากข้ึน เปน

ตน 

นอกจากนี้ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ยังกลาวไวในบทความดวยวา ปญหาการผลิต

บัณฑิตสาขาสุขภาพ ยัง มีปญหาเรื้อรั ง เรื่องคาตอบแทนตามภาระงาน (Pay for 

performance; P4P) และจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ียังไมสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากร

ดานสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น องคกรวิชาชีพในสาขาตางๆ จะตองมีสวนรวม มี

บทบาท ชี้แนะแนวทางในการแกไขปญหาภาพรวมของประเทศและของภูมิภาค การคิดแกไข

ปญหาแบบแยกเปนสวนๆ หรือคิดเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือมองเปนเรื่อง ๆ เปน

คราวๆ ไป นอกจากไมทําใหระบบสุขภาพม่ันคงแข็งแรงแลว ยังซํ้าเติมใหเกิดปญหาท่ีเรื้อรัง

และหนักหนวงรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

ซ่ึงในเรื่องนี้ คณะวิจัยก็ไดพบขอมูลหรือปญหาเก่ียวกับประเด็นนี้ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี บาง

พ้ืนท่ีหรือบางองคกร/สถานพยาบาล เปนปญหาท่ีคอนขางชัดเจนมากวา การท่ีระบบไม

สามารถจัดการปญหาเรื้อรังนี้ได สงผลทําใหเกิดความไมราบรื่น ความลักลั่น ความไมเปน

ธรรมในการทํางาน และหลายแหง มองเห็นไดอยางชัดเจนวา ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจได

เต็มท่ี หรือถึงแมบางแหงจะไมคอยสนใจเก่ียวกับเรื่องคาตอบแทนเทาใดนัก แตก็พบวา เปน

สิ่งท่ีควรไดรับการบริหารจัดการใหถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับภาระงาน เพ่ือใหเกิดความ

เปนธรรม สอดคลองกับความจริง และจะทําใหระบบ PC สามารถดําเนินการตอไปไดอยาง
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ยั่งยืน ไมใชวา พอมีคนท่ีเต็มใจทํา บุคลากรเปนคนดี ใจดี แมคาแรงต่ํา หรือคาแรงไม

เหมาะสมก็ยังทํา เพราะมีอุดมการณ หรือไมคอยสนใจกับเรื่องนี้เทาใด ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะ

เปนเพราะฐานะดีอยูแลว แตถาปลอยใหข้ึนกับปจจัยตัวแปรตาง ๆ ระดับบุคคลมากเกินไป 

หรือ ถาเกิดคน/บุคลากรไมพรอม ไมเต็มใจ ระบบก็ตองหยุดชะงักไป ซ่ึงในเรื่องนี้ เปน

ประเด็นท่ีสําคัญมากตอการวางแผนพัฒนาในระยะยาว 
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3.  ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพเพ่ือการดูแลแบบ

ประคับประคอง HEALTH INFORMATION SYSTEM : HIS 

 

สําหรับประเด็น ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพนี้ พบวา ยังคงเปนประเด็นใหญ

ของไทย อันท่ีจริงนั้น ขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตอง เชื่อถือได จะถูกนําไปใชเปนฐานในการ

ตัดสินใจในท้ัง 6 เสาหลักของระบบสุขภาพเพ่ือการดูแลผูปวย PC และยังมีบทบาทในการ

นําเอานโยบายระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไปปรับใช ควบคุม ดําเนินการวิจัย เพ่ือ

พัฒนา แกไข ในประเด็นปญหาตางๆ อาทิเชน คุณภาพงานใหบริการ กําลังคน และกลไก

การเงินการคลังดานสุขภาพระยะทาย นอกจากนี้ ยังจําเปนจะตองใชระบบสารสนเทศเพ่ือ

ติดตามและประเมินผล การจัดการเวชระเบียน กระบวนการรักษาแบบประคับประคอง 

วิเคราะหแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนเพ่ิมกําลังคนดานการดูแล PC สรางโจทยและ

คําถามงานวิจัย สื่อหรือแพรกระจายขาวสารไปยังประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ฯลฯ  

ท้ังนี้ ในการบริหารระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพใหมีความเขมแข็งและเจริญ

ตอไปไดอยางยั่งยืนนั้น ผูบริหารนโยบายตองการขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ ไดแก ปจจัย

ตางๆ ท่ีมีผลตอการรักษาเพ่ือใหผูปวยระยะทายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดับหนึ่ง เชน ความรู

ความเขาใจของบุคลากร ความพรอม/ความเหมาะสมของทีมงานในทุกระดับ ระบบการดูแล

ผูปวยท่ีบาน  พรอมท้ังเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ผูบริหารนโยบายจะตองนํา

ปจจัยท้ังหมดท่ีเก่ียวของเขาสูระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเพ่ือผูปวยระยะทาย 

รวมถึงผลผลิตและผลลัพธของระบบสุขภาพเพ่ือผูปวยระยะทายท่ีตองการ ซ่ึงรวมถึงความ

พรอม การเขาถึง คุณภาพ ผูใชขอมูลขาวสาร และผลลัพธของระบบสุขภาพและระบบบริการ

สุขภาพเพ่ือผูปวยระยะทาย อันไดแก อัตราตายและอัตราการตายท่ีบานตามความตองการ 

สุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตระยะทาย (well-being and quality of end of life) การไดรับยา

มอรฟนเพ่ือชวยบรรเทาความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผูปวยและญาติ/ครอบครัว/ชุมชน 

รวมไปถึงการไมไดรับความธรรมจากการรับบริการ อาทิเชน ขอบเขตการคุมครอง ผลลัพธ

จากการรักษาแบบประคับประคอง เม่ือเปรียบเทียบจากวิธีการรักษาแบบประคับประคองท่ี

อาจมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี ตนทุนการดําเนินงานของแตละแหง ตนทุนของการ

ใหบริการของแตละกลุมโรค หรือโรคระยะทายท้ังเจ็ดประเภท เปนตน 

ซ่ึงจากการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ 17-18 จังหวัด พบวา ระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน ท่ีคนสวนใหญอางอิงถึง คือ ระบบฐานขอมูลท่ีเรียกวา Thai 

COC (Continuity of Care) ซ่ึงเปนโปรแกรม Web Application ท่ีเชื่อมขอมูลบนระบบ 
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Thai Care Cloud ไดรับการพัฒนาเบื้องตนจากทีมงานของ  รพ. สุรินทร และตอมาไดรับ

ความรวมมือจากภาคีทางวิชาการท่ีสําคัญคือ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ซ่ึงตอมาผลงานนี้ไดรับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเดน สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการ

บริการ ประจําป 2561 ดวย) ท้ังนี้ เปนโปรแกรมท่ีมีความตองการเชื่อมโยงระบบขอมูลในการ

ดูแลผูปวยแบบตอเนื่องเขาดวยกันท้ังหมดแบบไรรอยตอ ซ่ึงกรณีการดูแลผูปวยระยะทายถือ

เปนสวนหนึ่งของการดูแลแบบตอเนื่อง  

ท้ังนี้ ขอมูล ณ วันท่ี 10 ต.ค. 2561 พบวา มีเครือขายผูใชโปรแกรมนี้ท้ังหมดใน 39 

จังหวัด จํานวน 4,898 หนวยงาน ครอบคลุมผูปวยท่ีไดรับการบริการจํานวน 292,155 ราย 

(สํานักขาว Hfocus, 2561)  

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Thai COC เปนโปรแกรมท่ีเชื่อมโยงขอมูลผูปวยทุกกลุมโรค 

ทุกชวงวัย เพ่ือการดูแลตอเนื่องอยางไรรอยตอ แบบสองทาง ท้ังจากโรงพยาบาลจังหวัดสู

หนวยบริการปฐมภูมิ และจากหนวยบริการปฐมภูมิสูโรงพยาบาลระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัด ทําใหมีขอมูลจํานวนมาก ไมใชขอมูลเฉพาะผูปวยระยะทายท่ีไดรับการดูแลแบบ PC 

เทานั้น ซ่ึงคณะวิจัยไดรับเสียงสะทอนเก่ียวกับเรื่องนี้มาจากสถานพยาบาลหลายแหงเชนกัน

วา ควรจะมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเฉพาะการดูแลผูปวยระยะทาย ท่ีเชื่อมโยงกัน

ท้ังประเทศเหมือนกรณีการทํางานดานเอดส จะเปนประโยชนมากกวา ดังนั้น ในเรื่องระบบ

ขอมูลสารสนเทศ และ/หรือ ฐานขอมูลรวมเก่ียวกับสถิติตาง ๆ เก่ียวกับระบบการดูแลผูปวย

ระยะทาย จึงยังคงเปนประเด็นสําคัญท่ีจะตองมีการพัฒนาใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไป   

สําหรับระบบขอมูลสารสนเทศในระดับจังหวัด พบวา โรงพยาบาลจังหวัดนาน ได

พยายามพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมขอมูลจากโรงพยาบาลจังหวัด ลงไปยังโรงพยาบาล

ชุมชนและหนวยบริการปฐมภูมิดวยเชนกัน ซ่ึงเรียกโปรแกรมนี้วา Home Health Care ซ่ึง

เปนระบบท่ีพยายามเชื่อมเขากับระบบฐานขอมูล Thai COC พบวา ขอดีของระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีโรงพยาบาลจังหวัดคิดข้ึนมาเอง คือ มีความสอดคลองกับบริบทของจังหวัด และ

สามารถปรับแกไดตามความตองการ เม่ือมีปญหาการใช แตสําหรับระบบ Thai COC นั้น 

ทีมงาน  รพ. นาน มองวาก็มีประโยชน เพราะทําใหมองเห็นภาพรวมท้ังประเทศ แตสําหรับ

ทีมงานในจังหวัดอ่ืน ๆ สวนใหญมองวานาจะเปนประโยชนตอผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย

มากกวาคนทํางานในพ้ืนท่ี สําหรับขอเสียท่ีสําคัญ ก็คือ เปนการเพ่ิมภาระงานใหกับทีมงาน 

โดยเฉพาะพยาบาล ท่ีมีภารกิจมากอยูแลว จะตองมานั่งปอนขอมูลเพ่ิมอีกจํานวนมาก ทําให

ไมมีเวลาในการดูแลผูปวยไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับบุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหไมไดทํางาน

ท่ีมีความสําคัญมากกวาการปอนขอมูลจํานวนมาก    
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นอกจาก  THAI COC ท่ี มีการพูดถึงหรืออ าง อิง ถึงบอยครั้ ง ท่ีสุด  โดยทีมงาน

สถานพยาบาลตาง ๆ พบวา ยังมีโปรแกรม HOSxP, SMART COC, THAI Refer, COC link 

ซ่ึงพบวา เปนความซํ้าซอน และทําใหเกิดขอสงสัยวา จะทําใหเกิดระบบแบบไรรอยตอไดจริง

หรือ ในเม่ือตางฝายตางใชโปรแกรมกันคนละชุด     

สรุปคือ ในเรื่องระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพเพ่ือการดูแลผูปวย PC นั้น ยังมีสิ่ง

ท่ีจะตองปรับปรุง พัฒนาอีกมาก เพราะปจจุบันสถานพยาบาลสวนใหญใชระบบ Thai COC 

ดวยความสงสัยและรูสึกวา เปนฐานขอมูลท่ีเปนภาระมากกวาเปนประโยชน ซ่ึงท่ีจริง เปน

ฐานขอมูลรวมขนาดใหญ ท่ีรวมเรื่องการดูแลแบบตอเนื่อง (Continuity of care) ท้ังหมด ท้ัง

การดูแลข้ันกลาง (Intermediate care) การดูแลระยะยาว (Long-term care) และการดูแล

แบบประคับประคอง (Palliative care) แตกลับทําใหบุคลากรท่ีทํางานดานการดูแล PC 

จํานวนมากขาดแรงจูงใจในการปอนขอมูลและใชขอมูล อยางไรก็ตาม บุคลากรท่ีสะทอนวา

เปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอคนทํางาน ก็มีอยูจํานวนไมนอยเชนกัน แตก็ยังมีนอยกวา

กลุมแรก ท่ีมองวาเปนประโยชนเฉพาะกลุม และเปนการเพ่ิมภาระในการปอนขอมูลใหกับ

ทีมงาน/คนทํางาน ท่ีมีภาระงานหนักและมีปญหาหนางานตาง ๆ หลายดานท่ีตองแกไข    
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4. การเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปนเพ่ือการดูแล 

แบบประคับประคอง (ACCESS TO ESSENTIAL MEDICINES) 

 

ตามท่ีนําเสนอไปขางตนแลววา WHO ไดกําหนดกรอบและแนวทางการทํางานเรื่อง

การดูแลผูปวย PCไวในเอกสาร “Integrating palliative care and symptom relief into 

primary health care: A WHO guide for planners, implementers, and managers” 

ซ่ึงผลิตออกมาเม่ือป ค.ศ. 2018 สําหรับประเด็นการเขาถึงยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน เปนเรื่อง

ใหญเรื่องหนึ่งท่ีระบุไวอยางชัดเจนในบทท่ี 6 ภายใตหัวขอ “Ensuring access to essential 

controlled medicines” (หนา 41-42) WHO ระบุวา ยา Opioids ท่ีแรงหรือมีประสิทธิผล

สูง ดังเชน มอรฟน เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการบําบัดรักษาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง เอชไอ

วี/เอดส และความเจ็บปวยท่ีรุนแรง หรือความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บท่ีรุนแรง (traumatic 

injuries) การไหม และการผาตัด  

แตถึงแมวายา Opioids จะเปนยาท่ี WHO ระบุวาเปนสิ่งจําเปนหรือปรากฏอยูใน

รายการยาท่ีจําเปนของ WHO (WHO Model List of Essential Medicines) แตการเขาถึง

ยามอรฟนก็ไมสามารถทําไดตลอดเวลา ในปริมาณท่ีพอเพียง ในรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสม 

พรอมดวยการรับประกันคุณภาพ พรอมดวยขอมูลขาวสารท่ีพอเพียง และดวยราคาท่ีปจเจก

บุคคลและชุมชนสามารถจายได  

WHO ระบุดวยวา จากจํานวนประชากรท้ังหมดประมาณ 7,000-8,000 ลานคนท่ัวโลก

นั้น พบวา ประมาณรอยละ 75 ยังไมสามารถเขาถึงมอรฟนหรือยา Opioids อ่ืน ๆ ท่ีแรงหรือ

มีประสิทธิผลสูงได ถึงแมจะมีขอบงชี้ทางคลินิกวาจําเปนตองใชเพ่ือบําบัดหรือลดความ

เจ็บปวดทุกขทรมานก็ตาม  

WHO ไดประมาณการไวดวยวา ในแตละป มีผูปวยมะเร็งระยะทายประมาณ 5.5 ลาน

คน และผูปวยเอชไอวี-เอดสระยะทายประมาณ 1 ลานคนท่ัวโลก ท่ีตองทนทุกขทรมานจาก

ความเจ็บปวดท้ังระดับกลางไปจนถึงระดับรุนแรง โดยไมไดรับยาหรือไมไดรับการบําบัดรักษา

ท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
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 นอกจากนี้ WHO ยังไดระบุถึงสิ่งกีดขวางหรือปญหาอุปสรรคตอการไดรับยาระงับ

ปวดหรือมอรฟน ดังนี้คือ :-  

 กฎระเบียบท่ีเขมงวดเกินไปในการสั่งยาและจําหนายยา Opioids 

 การศึกษาหรือความรูเก่ียวกับการควบคุมอาการปวดของแพทย พยาบาล เภสัชกร

ยังไมเพียงพอ ทําใหมีการใชยา Opioids อยางไมเหมาะสม 

 การขาดความเขาใจในการใชยา Opioids อยางเหมาะสมในบรรดาผูท่ีออก

กฎระเบียบ ซ่ึงโดยปกติบุคคลเหลานี้มักจะมุงเนนหรือสนใจแตเรื่องการลดการใช

อยางผิด ๆ หรือเรื่องการละเมิดตาง ๆ แตไมไดสนใจท่ีจะทําอยางไรใหยา Opioids 

มีปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะใช ในกรณีท่ีจําเปน 

นอกจากนี้ WHO ยังไดระบุตัวอยางรูปธรรมของกฎระเบียบ/ขอบังคับท่ีเปนการจํากัด

มากเกินไป ดังตอไปนี้ ไดแก  

 เกณฑ/ขอบังคับ/กฎระเบียบท่ีระบุวาแพทยตองจัดหาหรือใชใบสั่งยา Opioids 

แบบพิเศษ 

 เกณฑ/ขอบังคับ/กฎระเบียบท่ีระบุวา ใบสั่งยา Opioids ทุกประเภทสําหรับผูปวย

นอกจะตองลงนามโดยหัวหนางาน (supervisor) และ/หรือ วสิัญญีแพทยดวย 

ไมใชลงนามเฉพาะแพทยท่ีสั่งยาเทานั้น 

 อนุญาตใหเฉพาะแพทยท่ีไดรับการมอบหมายเปนพิเศษสามารถสั่งยา Opioids ได 

 อนุญาตใหเฉพาะแพทยผูเชี่ยวชาญในการสั่งยา Opioids ไมใชแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป และไมใชหมอครอบครัว หรือ แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

 กําหนดการใหขนาดยาสูงสุดในแตละครั้ง ในรอบวัน และกําหนดปริมาณสูงสุดท่ี

สามารถสั่งและจายยา Opioids ไดในแตละวัน 

 จํากัดการใชยา Opioids กับผูปวยท่ีอยูในระหวางการไดรับบริการดูแลเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตในสถานบริการระยะทาย (hospice services)  
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ท้ังนี้ จากการเก็บขอมูลในภาคสนามของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ 

พบวา ประเด็นเรื่องยา Opioids ยังคงเปนประเด็นสําคัญในหลาย ๆ พ้ืนท่ี เพราะสวนหนึ่ง 

แพทยจํานวนไมนอยยังไมคอยยอมรับเรื่องยา Opioids เพราะบางสวนเคยมีประสบการณท่ี

ไมดีในการใชยา Opioids กับผูปวย (อาทิเชน พอใหยาแลวผูปวยช็อคและเสียชีวิต ทําใหรูสึก

ผิดหรือคิดวาเปนความผิดของตนเอง ทําใหกลัวการใชในครั้งตอ ๆ ไป เปนตน) บางสวนมอง

วาเปนยาเสพติด และบางสวนมองวา เปนเหมือนการทําการุณยฆาต ซ่ึงเปนสิ่งท่ีรับไมได 

สําหรับประเด็นขอจํากัดของกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ี WHO ระบุไวขางตน ก็พบ

ขอมูลจากพ้ืนท่ีตาง ๆ เชนกัน เนื่องจาก อย. มีความเขมงวดเก่ียวกับเรื่องนี้มาก ทําใหการ

จัดหา/จัดซ้ือ การเบิกจาย การใช การสงซากยาคืน มีความยุงยากพอประมาณทีเดียว จนทํา

ใหผูเก่ียวของจํานวนมากไมอยากทํา เพราะกลัวความผิด ถาเกิดความผิดพลาดข้ึน โดยเฉพาะ

ในชวงแรก ๆ ของการขับเคลื่อน ซ่ึงทางผูจัดการชุดโครงการแผนยุทธศาสตร ฯ ไดเคยเขา

เจรจาพูดคุยกับทาง อย. เพ่ือขอใหมีการผอนปรนกฎ/ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหใชได

งายข้ึน (ขอมูลจากการสัมภาษณ นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร ผูรับผิดชอบหลักโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ฯ และอดีตรองเลขาธิการ สช., 16 พ.ค. 2562, ณ หองประชุม อาคาร 

สช. กระทรวงสาธารณสุข)  

สําหรับการเขาถึงยา Opioids นั้น พบวา ก็ยังคงเปนปญหาสําหรับสถานพยาบาล

หลาย ๆ แหง โดยเฉพาะสถานพยาบาลระดับอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน ท่ียังมียาไมครบ

ท้ังหมดทุกชนิด แตสําหรับปริมาณยา พบวา สวนใหญมีปริมาณยาพอเพียงกับความตองการ

ของผูปวย แตอาจจะยังมีปญหาในการนํายามอรฟนไปใชท่ีบานสําหรับญาติผูปวยบางสวน ใน

บางพ้ืนท่ี ๆ ยังไมคอยม่ันใจวาตนเองจะสามารถทําได ซ่ึงในกรณีเชนนี้ ทางโรงพยาบาลชุมชน 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ก็จะตองเขาไปเสริมกําลังหรือรับผิดชอบในการใหยา

แทนญาติของผูปวยท่ีไมมีความม่ันใจหรือไมสามารถดําเนินการไดเอง เปนตน 

ดังนั้น ประเด็นเรื่องการเขาถึงยา Opioids และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงกัน ในกรณีของ

ระบบการดูแลผูปวย PC ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนในประเทศไทยในชวง 15-20 ปท่ีผานมานี้ ยังมี

สิ่งท่ีตองปรับปรุงใหดีข้ึนในหลาย ๆ ดานดวยกัน ท้ังเรื่องการผอนคลายกฎ/ระเบียบท่ี

เก่ียวของของ อย. โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจาย การสงคืนซากยา รวมถึงการจัดหายาและ

การบริหารคลังยาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดใหมีประเภทยาและปริมาณยาใน

สถานพยาบาลระดับอําเภอใหพอเพียงและท่ัวถึง การเพ่ิมปริมาณเภสัชกรท่ีมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการสั่งยาและจายยา Opioids ในสถานพยาบาลประเภทตาง ๆ เพราะเทาท่ี

ทราบในแตละสถานพยาบาล ยังมีจํานวนเภสัชกรท่ีทราบเรื่องนี้นอยไป (เม่ือเทียบกับภาระ
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งานดานการดูแล PC ท่ีกําลังเพ่ิมมากข้ึน) ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการมีสวนรวมของหัวหนา

งานดานนี้ยังมีนอยหรือยังเขารวมไมเต็มท่ี บางแหงมีปญหาเรื่องการขาดการวางแผนการ

พัฒนาบุคลากรดานนี้อยางเปนระบบ บางแหงยังไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประครอง บางแหงบุคลากรมีนอย ทําใหไมสามารถจัดสรรเวลาไปเขารับการอบรมได

อยางครบถวน และท่ีสําคัญมากเชนกัน คือ การทํางานในเชิงการปรับทัศนคติของแพทย/

บุคลากรท่ีเก่ียวของในเรื่องยา Opioids /มอรฟน และการใหความรูท่ีถูกตองหรือการฝกฝน

ญาติผูปวยใหมีความรูความเขาใจและความม่ันใจในการใชยามอรฟนท่ีบาน  เปนตน   

อยางไรก็ตาม เก่ียวกับประเด็นเรื่องยานี้ พบวา ปจจุบันระบบ PC ในบริบทของ

กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการกําหนด “แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแล

ผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ออกมา ซ่ึงจัดทําโดยกลุมงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ กอง

บริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือเดือนสิงหาคม 2561 ซ่ึงจะ

ชวยทําใหเรื่องมาตรฐานดานนี้มีความชัดเจนมากข้ึน (อานรายละเอียดในเอกสารดังกลาว

ประกอบ)   

 

 

  



259 

5. กลไกการเงิน-การคลังของระบบการดูแลแบบประคับประคอง  

(HEALTH SYSTEMS FINANCING) 

 

ท้ังนี้ WHO ไดนิยามคําวา “health financing” หรือ “การเงิน-การคลังเพ่ือสุขภาพ” 

วาหมายถึง “การทําหนาท่ีของระบบสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการระดมทรัพยากรตาง ๆ 

(mobilization) การสะสม (accumulation) และการจัดสรรทรัพยากร (allocation) เพ่ือ

สนองตอบตอความตองการดานสุขภาพของประชาชน ท้ังแบบปจเจกบุคคลและแบบ

รวมกลุม/รวมหมูในระบบสุขภาพ จุดมุงหมายของการเงิน-การคลังเพ่ือสุขภาพ คือ การจัดหา

เงินทุนใหพอเพียง รวมถึงการกําหนดแรงจูงใจดานการเงินหรือคาตอบแทนท่ีถูกตองและ

พอเพียงใหกับผูใหบริการ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรับประกันวาปจเจกบุคคลทุกคนไดรับการดูแล

สุขภาพสวนบุคคลและบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล”   

ซ่ึงโดยปกตินั้น กลไกการเงินและการคลังดานสุขภาพเปนรากฐานสําคัญท่ีจะหลอเลี้ยง

ระบบสุขภาพดวยกลไกการระดมทุน  การเก็บสะสม การจัดสรร หรือการแบงปน เพ่ือใหเกิด

งานบริการอ่ืนใดก็ตามท่ียังขาดไปในระบบการดูแลสุขภาพ (ซ่ึงในกรณีนี้ เราตองการให

หมายถึง ระบบการดูแลแบบประคับประคอง ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพโดยรวม) หรือแบงปนใหเกิดแรงจูงใจและความเปน

ธรรมของบุคลากรประเภทตาง ๆ หรือเอาไปซ้ือยา เวชภัณฑ และอุปกรณ/เครื่องมือตาง ๆ ท่ี

จําเปนสําหรับการดูแลในระยะทาย อาทิเชน เตียงปรับระดับ ท่ีนอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน 

เครื่องดูดเสมหะ ผาออม ฯลฯ เพ่ือใหครอบคลุมงานบริการสุขภาพท่ีจําเปนของประชาชน

กลุมเปาหมาย เพ่ือทําใหภาพรวมของระบบสุขภาพเพ่ือการดูแลแบบประคับประคองมีความ

พรอมใหบริการ ประชาชนกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงบริการไดทุกเวลาและสถานท่ี และ

สามารถบรรลุเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตระยะทาย และท่ีสําคัญคือ ปราศจากภาระคาใชจาย

ดานการดูแลแบบ PC ท่ีมากจนอาจจะตองถึงข้ันลมละลายหรือทําใหเกิดภาวะความยากจน

ข้ึน  

ดังนั้น กลไกการเงิน-การคลังของระบบสุขภาพเพ่ือการดูแลแบบ PC ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของระบบ/กลไกการเงิน-การคลังดานสุขภาพท้ังหมด ท่ีจะตองมีการเตรียมการไวลวงหนา บน

ฐานการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะความจําเปนในการผลิตบุคลากรดานนี้ 

โดยเฉพาะแพทยท่ีเชี่ยวชาญดานการดูแล PC ไปจนถึงการมียาและเวชภัณฑท่ีจําเปน 

โดยเฉพาะยา Opioids ท่ีจะตองมีการคํานวณความตองการในการใช เพ่ือวางแผนในการ
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จัดหาใหครบถวนและพอเพียง ท่ีสอดรับกับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูปวย ท่ีมีความเก่ียวของ

กับการเปนสังคมสูงวัยดวย   

ดังนั้น เรื่องการเงินและการคลัง ณ ท่ีนี้ จึงมิไดหมายถึงแคการมีหรือการจัดต้ังกองทุน 

หรือการแสวงหาเงินทุนไวอยางพอเพียง เพ่ือการดูแลผูปวย PC เทานั้น แตยังหมายถึง การท่ี

ประชาชนกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและใชบริการตาง ๆ ท่ีจําเปนไดโดยไมมีความเสี่ยงตอ

การลมละลาย หรือทําใหเกิดความยากจนอันเนื่องมาจากการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

ท้ังนี้ WHO ไดกําหนดวัตถุประสงคของการมีกลไกการเงิน-การคลังไว 2 ประการ คือ 

1. การระดมทุนท่ีพอเพียง และ 2. การคุมครองความเสี่ยงทางการเงินใหกับประชาชนหรือ

ประชากรกลุมเปาหมาย ซ่ึง WHO ไดระบุไววา การบรรลุวัตถุประสงคท้ัง 2 ประการสามารถ

ทําไดอยางงายดาย ถามีการใชเงินหรือกองทุนท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีการคอรรัปชั่น 

ซ่ึงจะนําไปสูการมีวัตถุประสงคขอท่ี 3 ดวย ซ่ึงก็คือ ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร  

ดวยเหตุนี้ ระบบและกลไกการเงิน-การคลัง จึงมักมีการแบงออกในเชิงแนวคิดท่ีมีการ

ทําหนาท่ีอยางเชื่อมโยงสัมพันธซ่ึงกันและกันใน 3 ระดับ คือ 1.การจัดเก็บภาษี (revenue 

collection) 2. การมีสวนในการลงขัน/แบงปนกันในกองทุน (fund pooling) และ 3.การ

จัดซ้ือ/จัดหา/จัดใหมีบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (purchasing and provision of services) 

ซ่ึง WHO ระบุดวยวา การทําหนาท่ีท้ัง 3 ประการท่ีเชื่อมโยงกันนี้ จะตองมีกลยุทธในการวัด

และมีตัวชี้วัด นอกจากนี้ กอนท่ีจะมีการจัดเก็บภาษี ก็จะตองสามารถคํานวณไดดวยวา 

กองทุนตาง ๆ ท่ีตองการท้ังดานจํานวน/ปริมาณและความพอเพียงของกองทุนมีแคไหน 

รวมถึงการคุมครองความเสี่ยงทางการเงินของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมท่ีมีฐานะท่ี

ยากลําบาก   

ซ่ึงท่ีผานมา โดยเฉพาะในชวงตน ๆ ของการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาระบบ PC พบวา 

ระบบหรือกลไกการเงิน-การคลังดานนี้ในระดับชาติขององคกรใหญดานสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดเริ่มตนข้ึนใน ป พ.ศ.2549 ท่ีมีนโยบาย

สนับสนุนงานดานมิตรภาพบําบัด ซ่ึงหมายถึงการสนับสนุนและสงเสริมงานของเครือขายภาค

ประชาชนในการสนับสนุนการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน โดยเฉพาะผูปวยมะเร็ง ตอมาในป 

2553 สปสช. จึงไดมีการสนับสนุนการดูแลแบบ PC (ท่ีเรียกยอ ๆ วา PalCare) แบบนํารอง 

เขตสุขภาพละ 1 แหง ๆ ละ 350,000 บาท ตอมาป 2554 สนับสนุนการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบองครวม เปนการทํางานในรูปเครือขายท้ังหมดจํานวน 35 เครือขาย ๆ ละ 375,000 

บาท ครอบคลุมสถานพยาบาลประมาณ 212 แหง  
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ตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-57 สปสช. ไดสนับสนุนการขยายบริการในรูปเครือขาย

อยางตอเนื่อง รวมเปน 61 เครือขาย ครอบคลุมสถานพยาบาลจํานวน 523 แหง แตลดการ

สนับสนุนทางการเงินลงเหลือ 135,000 บาทตอเครือขาย และสนับสนุนเครือขายบริการดีเดน

ทุก 2 ป (ขอมูลจากการแถลงของ สปสช. ในบทความ “การดูแลผูปวยระยะทายในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” โดยนายแพทยศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา, 3 ธันวาคม 2560, (มติ

ชนออนไลน)) 

ตอมาในป พ.ศ. 2559-2560 สปสช. ไดสนับสนุนการดูแล PC ในรูปของชุดสิทธิ

ประโยชน 3 ชุด คือ 1)ยามอรฟน เพ่ือบรรเทาอาการปวด 2) ชุดทําความสะอาด/ทําแผล และ 

3) ออกซิเจน พรอมอุปกรณตาง ๆ รวมกับการติดตามอาการโดยทีมเยี่ยมบานตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือชวยลดคาใชจายในการดูแล PC ใหกับผูปวยและครอบครัว และตอมาใน 

ป พ.ศ. 2561 สปสช. ไดสนับสนุนเงินตอบแทนการเยี่ยมบานหรือคาชดเชยใหกับหนวย

บริการท่ีมีบริการดูแล PC ท่ีบาน โดยทีมสหวิชาชีพ สําหรับการรวมดูแลผูปวยระยะทายทุก

กลุมโรค ตามท่ีกรมการแพทยกําหนด ซ่ึงเปนการจายคาชดเชยใหตามชั้นบันไดหรือระยะเวลา

การดูแลต่ําสุดตั้งแต 4,000 บาท สําหรับระยะเวลาการดูแลท่ีบานนอยกวา 30 วัน ไปจนถึง

สูงสุดเปนเงินจํานวน 9,000 บาท สําหรับการดูแลท่ีบานเปนระยะเวลาตั้งแต 151 วันข้ึนไป 

จนถึงวันท่ีผูปวยเสียชีวิต  

อยางไรก็ตาม สําหรับในเรื่องคาชดเชยในการดูแลท่ีจายใหหนวยบริการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการดูแลผูปวยท่ีบานนี้ จากการเก็บขอมูลในภาคสนาม พบวา มีท้ังหนวยบริการท่ี

ทราบเก่ียวกับสิทธิประโยชนดังกลาว และในชวงท่ีผานมาไดทําการเบิกจายคาชดเชยดังกลาว

เต็มท่ีหรือครบจํานวนสิทธิประโยชนท่ีควรไดรับ ตามท่ีไดใหการดูแลผูปวยไป ซ่ึงเปนไปตามท่ี 

สปสช. ระบุเง่ือนไขไว และมีหนวยบริการท่ีไมทราบเก่ียวกับสิทธิประโยชนดังกลาว และ/หรือ 

ไมเคยไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว ท้ัง ๆ ท่ีมีสวนรวมในการดูแลผูปวยท่ีบาน โดยเฉพาะการ

เยี่ยมบาน  
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นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความยุงยากในการบันทึกการดูแล ท่ีตองดําเนินการรวมกัน

ระหวางหนวยบริการ ท่ีทําใหบางหนวยบริการยังไมไดมีการเบิกจายคาชดเชยดังกลาวเลยก็มี 

เนื่องจากยังไมไดใชระบบการบันทึกขอมูลการดูแล หรือยังไมไดมีการตกลงกันในเรื่องนี้  

นอกจากนี้ ยังมีเสียงสะทอนจากหลาย ๆ พ้ืนท่ี ๆ เนื่องจากคณะวิจัยไดมีโอกาสไป

เยี่ยมบานผูปวยดวยวา ในการเบิกจายสิทธิประโยชนในการดูแล ควรพิจารณาจายใหกับผูดูแล

ผูปวย (care giver) ตัวจริง ท่ีเปนบิดา-มารดา-สามี-ภรรยา ญาติพ่ีนอง ท่ีตองลาออกจากงาน/

หยุดงาน หรือสูญเสียรายไดจากการท่ีตองออกมาดูแลผูปวย บางสวนตองดูแลผูปวยเปน

เวลานานหลายเดือน หรือบางรายเปนปก็มี  โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูปวยและผูดูแลมีฐานะ

ยากจน (ท้ังยากจนมาก ปานกลาง พอประมาณ)  

ดังนั้น จากการสนทนาพูดคุย พบวา มีขอเสนอแนะวา ผูดูแลตัวจริงท่ีมีฐานะ

ยากลําบาก ควรไดรับการชดเชยรายไดในสวนนี้ เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีในการดูแลได

อยางเต็มท่ี ไมตองวิตกกังวล หรือประสบความยากลําบาก ทุกขทรมานแสนสาหัส และมี

ภาวะเครียดในระดับสูง จากการท่ีมีผูเจ็บปวยอยูในครัวเรือน และจากการไมมีเงินในการ

ดํารงชีพ หรือมีความอัตคัดขัดสนมาก ซ่ึงยิ่งไมเปนผลดีตอการดูแล เพราะปกตินั้น ผูดูแล

ผูปวยควรมีความพรอมในทุกดาน ท้ังความรู/ความเขาใจในตัวโรค ความพรอมดานฐานะทาง

เศรษฐกิจ ความพรอมดานจิตใจ-อารมณ/ความเมตตา/ความเห็นอกเห็นใจผูปวย ฯลฯ แตใน

ความเปนจริง ยังคงพบผูดูแลท่ีมีฐานะขัดสน ทําใหเกิดความเครียด และทําใหไมพรอมในการ

ดูแล    

  



263 

ท้ังนี้ ในชวงป พ.ศ. 2557 เชนเดียวกัน ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายดาน

การดูแลแบบประคับประคอง ภายใตการนําของ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน (ตามท่ีระบุไปกอน

หนานี้บางแลว) ซ่ึงจะวาไปแลว ก็อยูในชวงไลเลี่ยกันกับการสนับสนุนการทํางานของชุด

โครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิตของ สสส. ป พ.ศ. 2556-2559 ท่ีทําใหเกิด

กลไกดานการเงิน-การคลังเสริมเขามา ทําใหระบบ PC มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ เพ่ิมข้ึน อยางครอบคลุม ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการจัดกลไกทางการเงินในการ

สนับสนุนการฝกอบรมบุคลากรประเภทตาง ๆ แตประเด็นสําคัญ ณ ท่ีนี้ ก็คือ เปนกลไก

การเงินและการคลังท่ีไมตอเนื่อง เปนการสงเสริมการทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น   

ดังนั้น การมีนโยบายท่ีชัดเจนในดานนี้ ก็จะนํามาสูการจัดสรรงบประมาณ หรือ มีการ

จัดการกลไกการเงิน-การคลังเพ่ือรองรับนโยบายดังกลาวในระยะยาว อยางเปนระบบ ดวย

เหตุนี้ การมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการดูแล PC จึงมีนัยสําคัญมากตอกลไกการจัดการดาน

การเงินและการคลังเพ่ือการดูแลผูปวยแบบ PC ในระยะยาว       

นอกจากนี้ อาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายดานการดูแล PC ของแตละ

ประเทศดวยการเทียบสัดสวนกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products; 

GDP) และอาจเทียบกับคาใชจายในการดูแลรักษาแบบยื้อชีวิต ท่ีไมเปนผลดีตอคุณภาพชีวิต

ในระยะทาย ซ่ึงการศึกษาบางชิ้นระบุวา คาใชจายในการดูแลในชวงทายของชีวิต หรือชวง 6 

เดือนสุดทายนั้นคิดเปนประมาณรอยละ 8-11 ตอปของคาใชจายดานสุขภาพท้ังหมด และคิด

เปนรอยละ 10-29 ของคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยในท้ังหมดของสถานพยาบาลแตละ

แหง ในขณะท่ีรายงานของ TDRI (วรวรรณ ชาญดวยวิทย และยศ วัชระคุปต, อางแลว, 2560: 

57) ระบุวา คาใชจายในการรักษาท่ีโรงพยาบาล 30 วันกอนเสียชีวิต เฉลี่ยอยูท่ี 45,000 บาท 

แตถารักษาอยูท่ีบาน 30 วันกอนเสียชีวิต มีคาใชจายเฉลี่ยอยูท่ี 26,372 บาท ถามีการจาง

ผูดูแลเดือนละ 15,000 บาท แตถาไมไดจางผูดูแล ก็จะมีคาใชจายอยูท่ี 11,372 บาท     

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดท่ีอาจนํามาใชในการชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ/ความสามารถในการ

บริหารจัดการดานการเงินและการคลัง ก็คือ ตัวชี้วัดท่ีระบุถึงภาวะการลมละลายหรือความ

ยากจนท่ีเกิดจากคาใชจายดานการดูแลแบบ PC ในครัวเรือน ซ่ึงก็คือ สัดสวนของรายจาย

ดานการดูแลท่ีผูปวยและครอบครัวตองจายเอง (out-of-pocket payment) ตอรายได

ท้ังหมดของครัวเรือนในรอบเดือน รายไตรมาส หรือรอบป เปนตน งานศึกษาวิจัยเหลานี้จะ

เปนประโยชนอยางมากตอการปรับกลไกการเงิน-การคลังเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การดูแลแบบ PC ใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
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นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการรวมจาย (co-payment) ซ่ึงมี

ความสําคัญมากตอทิศทางของการพัฒนาระบบ PC รวมถึงการพัฒนากําลังคนดวย เพราะ

การรวมจายตามอัตราตามความตองการและความสามารถในการจายได จะทําใหมีเงินรายได

เขาสูระบบมากข้ึน (ซ่ึงปจจุบัน มีเฉพาะเงินอุดหนุนจาก สปสช., การหารายไดจากการ

ใหบริการตรวจสุขภาพใหกับหนวยงานตาง ๆ  และเงินงบประมาณไมมากของกระทรวง

สาธารณสุข) ซ่ึงจะทําใหสามารถคํานวณไดวา จะมีความสามารถในการเพ่ิมกําลังคนและ

ปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับระบบ PC เพ่ิมอีกเทาใด  

สําหรับในดานผูรับบริการ เก่ียวกับประเด็นรวมจายนี้ พบวา มีหลายประเภท มีท้ังสวน

ท่ีรวมจายไดและยินดีจาย สวนท่ีรวมจายได แตไมตองการจาย สวนท่ีจายเพ่ิมได แตรัฐก็จาย

ให และสวนท่ีไมสามารถจายได และไดรับบริการท่ีไมทัดเทียม สําหรับในเรื่องนี้ นพ.สมเกียรติ 

วัฒนศิริชัยกุล ก็มองไวดวยเชนกันวา ในอนาคตท้ังภาครัฐและเอกชนก็อาจถูกดึงไปยังภูมิภาค

อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน ๆ ดวยก็ได ซ่ึงจะสงผลสะเทือนตอระบบของประเทศ ถาไมมีการ

วิเคราะหเรื่องนี้อยางเปนระบบ และวางแผนไวลวงหนา  

ดังนั้น การวิเคราะหเรื่องกําลังคนดานสุขภาพจึงจําเปนตองเห็นขอมูลความตองการ

ของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคสวนท้ังหมด และทุกฝายหรือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 

รวมถึงความเปนจริงในสวนของผูใชบริการ วาคือใคร รวมจายไดเทาใด เพ่ือท่ีจะทําการคาด

ประมาณวาจะตองรวมมือกันผลิตบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการในระยะยาวอยางไร 

รวมถึงประเด็นท่ีวา จะมีเงินหรือทรัพยากรมาจากแหลงใดไดอีกบาง   
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6. การนําและการอภิบาลเพ่ือระบบการดูแลประคับประคอง  

(LEADERSHIP AND GOVERNANCE FOR PALLIATIVE CARE SYSTEM) 

 

WHO ระบุวา การอภิบาลในเรื่องสุขภาพ (governance in health) กําลังกลายเปน

ประเด็นเดนท่ีไดรับความสนใจมากข้ึนและมากข้ึนในวาระการพัฒนา (development 

agenda) ภาวการณการนําและการอภิบาลในระบบสุขภาพจะตองมีการรับประกันวา มี

กรอบนโยบายในเชิงยุทธศาสตร ท่ีมีการผนวกเรื่องการมองไปขางหนา การเรียนรูจาก

ขอผิดพลาด การสรางภาคี/ความรวมมือ/การมีสวนรวม กฎระเบียบ/ขอบังคับ การให

ความสนใจกับการออกแบบระบบและความรับผิดชอบตอสังคม/ความโปรงใส นอกจากนี้ 

ยังมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนไปอีก ถามีการใหทุนสนับสนุนท่ี

เพ่ิมข้ึนและมีความตองการ/ขอเรียกรองใหมีการแสดงผลลัพธ/ผลท่ีไดเพ่ิมข้ึนตามไปดวย

เชนกัน 

สําหรับประเด็น “ความรับผิดชอบ” (accountability) หรือความรับผิดชอบทาง

สั งคม  (social accountability) ถื อ เป นแง มุ มภาย ใน ท่ีสํ า คัญของ เรื่ อ ง  “อภิบาล” 

(governance) ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียหลาย ๆ 

ฝายในเรื่อง “สุขภาพ” ซ่ึงมีท้ังปจเจกบุคคล, ครอบครัว/ครัวเรือน, ชุมชน, บริษัทตาง ๆ, 

รัฐบาล, องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs), หนวยงาน/องคกรอ่ืน ๆ ในภาคธุรกิจ, และกลไกสวน

อ่ืน ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนทางการเงิน, กํากับ-ดูแล, สงมอบและใชบริการ

สุขภาพตาง ๆ  

ดังนั้น คําวา “ความรับผิดชอบ” จึงมีความเก่ียวของกับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนการ

เฉพาะ :-  

 คณะผูแทน/กลุมตัวแทนท่ีมีความเขาใจวาบริการตาง ๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนนั้นมีอุปทาน 

(supply) มาจากอะไร  

 การมีระบบการเงิน-การคลัง ท่ีรับประกันวามีทรัพยากรพอเพียงตอการจัดหาหรือ

การสงมอบบริการตาง ๆ ท่ีจําเปน 

 การดําเนินงาน (performance) เปนไปตามการจัดหาอุปทานดานการบริการตาง 

ๆ ท่ีเปนจริง 

 มีการเปดรับขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการประเมินผลและกํากับ-ติดตามการ

ดําเนินงาน 
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 มีการกํากับ/บังคับใหทําตามกฎหมาย/มาตรฐาน/บรรทัดฐานทางสังคม ท้ังการนํา

มาตรการคว่ําบาตรทางสังคมมาใช ในกรณีกระทําผิด และมีการจัดหารางวัลมาใช

ในการดําเนินงาน กรณีทําความดี/ทําตามมาตรฐาน/บรรทัดฐานทางสังคม  

การอภิบาลทางสุขภาพเปนประเด็นท่ีคาบเก่ียวกับหลาย ๆ เรื่อง หรือมีความเก่ียวของ

กับประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่อง “ความรับผิดชอบ” (accountability) ท้ังนี้ WHO ยังระบุ

ดวยวา ถึงแมจะมีความเห็นพองตองกันในบรรดาผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาระบบสุขภาพ

วา ภาวการณนําและการอภิบาล เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปรับปรุงผลลัพธทาง

สุขภาพ แตพบวา ยังมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับประเด็นนี้นอยไป หรือไม

เพียงพอ  

ดังนั้น การใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ดวยการกํากับ ติดตาม และประเมินผล จึงเปน

ความจําเปนอยางยิ่ ง  ท้ังนี้  WHO ได เสนอตัว ช้ี วัด ท่ีใช ในการวัด “การอภิบาล” 

(governance) ไว 2 ชนิดดวยกัน คือ 1) แบบท่ีเรียกวา Rule-based indicators และ 

2) แบบท่ีเรียกวา Outcome-based indicators  

1) Rule-based indicators คือ ตัวช้ีวัดในเชิงกฎเกณฑ/กฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงเปน

การวัดวาประเทศตาง ๆ มีนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางตาง ๆ เพ่ือการ

อภิบาลระบบสุขภาพหรือไม สําหรับในบริบทของระบบสุขภาพ WHO มองวา มี

หลายสิ่งท่ีจําเปนตองมี ยกตัวอยางเชน บัญชียาหลักระดับชาติ หรือ นโยบาย

ระดับชาติในการควบคุมโรคท่ีตองควบคุม เชน มาเลเรีย เปนตน (สําหรับยุค

ปจจุบัน ก็คือ โรคโควิด 19) ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของชุดตัวชี้วัดท่ีเรียกวา 

“ปจจัยตัวกําหนดการอภิบาล” (governance determinants) นอกจากนี้ WHO 

ยังระบุดวยวา นอกจากการมีกฎ/กฎเกณฑ/กฎระเบียบ (หรือท่ีเรียกกันวา หลักการ

ท่ีเปนทางการ) แลว ตัวกําหนดการอภิบาลในการจัดใหมีบริการการดูแลสุขภาพ ยัง

ประกอบไปดวยตัวกําหนดแบบกวาง ๆ อ่ืน ๆ อีก 4 ประเภท คือ การเตรียมการ

ดานตาง ๆ ท้ังดานการรวมเปนเจาของ (ownership arrangements),  การ

กระจายอํานาจ, การมีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสีย และปจจัยเชิงบริบท 

(contextual factors) ท่ีมีลักษณะเฉพาะ  

WHO ระบุดวยวา ในกรอบการทํางานดังกลาว จะมีการนําตัวกําหนดหรือปจจัย

กําหนดการอภิบาล (determinants of governance) มาเปรียบเทียบ/เทียบเคียง

กับผลการดําเนินงานดานการอภิบาล (governance performance) ดวย  
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2) Outcome-based indicators คือ ตัวช้ีวัดผลลัพธการอภิบาล ซ่ึงเปนการวัดวา 

ไดมีการดําเนินการตาง ๆ ตามกฎเกณฑ/กฎระเบียบและหลักการตาง ๆ ท่ีกําหนด

ไวหรือไม โดยใชการวัดจากประสบการณของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ อยางไร

ก็ตาม WHO ระบุไวดวยวา ตัวชี้วัดผลลัพธนี้มีความเก่ียวของโดยตรงกับการทํา

หนาท่ีของเสาหลักอ่ืน ๆ ท้ังหมดของระบบสุขภาพ ไมวาจะเปนการจัดบริการ

สุขภาพ, กําลังคนดานสุขภาพ, ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ, การเขาถึงยาท่ี

จําเปน, กลไกการเงิน-การคลัง และ ภาวการณนําและการอภิบาล    

อยางไรก็ดี สําหรับในเรื่องตัวช้ีวัดการอภิบาลนี้ ถานํามาประยุกตใชในการกํากับ 

ติดตามและประเมินระบบ PC พบวา ไมนาจะมีความเหมาะสม เพราะจากการพิจารณา

มาตรฐานคุณภาพของระบบ PC ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดย TPCN และ ศูนย KPC (ตั้งแต

เดือนกันยายน 2561) พบวา มีจุดเนนท่ีแตกตางกันเปนอยางมาก ยกเวนในเรื่องโครงสราง

ศูนยดูแลประคับประคอง บุคลากรและเครื่องมือ (ซ่ึงเปนมาตรฐานคุณภาพท่ี 1 ของระบบ

การดูแล ท่ีเครือขาย TPCN และศูนย KPC กําหนดไว) ท่ีอาจจะเขาขายหรือสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดเชิงกฎเกณฑ/กฎระเบียบ  

แตท่ีเหลือนอกนั้น จะเปนตัวชี้วัดท่ีมุงเนนไปท่ีตัวผูปวยและกระบวนการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับผูปวยมากกวา ท้ังนี้ คณะวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวา ลวนเปนตัวชี้วัดท่ีมีความ

เหมาะสม สําหรับการวัดหรือประเมินคุณภาพการดูแลแบบ PC ท่ีควรมีจุดเนนท่ีตัวผูปวยและ

ครอบครัว และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ท่ีใกลชิด/มีคุณคาตอการดูแลเพ่ือใหเกิดความสบาย 

(comfort care) และไดรับโอกาสในการตายดี (good death) อาทิเชน การประเมินผูปวย

แบบองครวมและการวางแผนดูแลอยางตอเนื่อง การวางแผนการดูแลลวงหนา (Advance 

Care Plan : ACP) การดูแลโดยผูปวยเปนศูนยกลาง การเขาถึงยามอรฟน การมีผูดูแล (care 

giver) การดูแลในระยะใกลเสียชีวิต และการดูแลภาวะสูญเสีย เปนตน  

แตสําหรับกรณีตัวช้ีวัดผลลัพธการอภิบาลท่ี WHO ระบุวา ลวนแตมีความเกี่ยวของ

กับการทําหนาท่ีของเสาหลักอ่ืน ๆ ท้ังหมดของระบบสุขภาพ หรือในบทวิเคราะหนี้ คือ 

ระบบการดูแลผูปวย PC ไมวาจะเปนการจัดบริการสุขภาพเพ่ือ PC กําลังคนดาน PC ระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือระบบ PC การเขาถึงยาท่ีจําเปน และกลไกการเงิน-การคลังเพ่ือการดูแล

แบบ PC ก็ไดวิเคราะหและอธิบายไวอยางครบถวน ท้ังหมดแลว รวมเนื้อหาในสวนนี้ดวย                                                             

นอกจากนี้ การอภิบาล (governance) ยังคงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากข้ึนและ

มากข้ึน ในบริบทของสังคมไทยปจจุบันท่ีกําลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ันและการ

เปนสวนหนึ่งของสังคมอาเซียน ท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังเรื่องระบบเศรษฐกิจ แรงงาน 
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การศึกษา สุขภาพอนามัย ฯลฯ ท่ีจะมีจํานวนผูปวยระยะทายเพ่ิมข้ึนตามไปดวยอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําตองใสใจในยุทธศาสตรการสรางระบบสุขภาพเพ่ือการดูแล

ผูปวยแบบ PC ท่ีคาดหวังไวใหสําเร็จ ตองสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแลอยางใกลชิด 

มีความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและเปนธรรม เนื่องจากผูมีสวนไดสวน

เสียมีจํานวนมาก หลายระดับ หลายกลุม หลายประเภท และมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน - ไมใช

เฉพาะคนไทย แตรวมถึงแรงงานขามชาติ และคนทํางานในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ท้ังท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการดวย  
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11. สรุปผลการวิเคราะหจากมุมมองของกรอบ WHO 

สําหรับบริบทของประเทศไทย ดูเหมือนประเด็นการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม

และเปนธรรมระหวางกลุมผูไดรับประโยชนประเภทตาง ๆ ท่ียังไดรับสิทธิตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน 

โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําระหวาง 3 กลุม ตามสิทธิหลักประกันท่ีไดรับ คือ กลุมลูกจาง/

แรงงานภาคเอกชนท่ีใชสิทธิประกันสังคม แตตองมีการสมทบ กลุมประชาชนท่ัวไป ท่ีใช

สิทธิบัตรทอง และกลุมท่ีใชสิทธิขาราชการ พบวา ประเด็นนี้ เปนประเด็นการอภิบาล 

(governance) ในลําดับตน ๆ ของประเทศไทย ท่ีผูนําองคกรทุกระดับ โดยเฉพาะองคกรนํา

ดานโยบายและการปฏิบัติ ดังเชน กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สช. ในฐานะท่ีเปนกลไก

หลักของระบบสุขภาพระดับประเทศ จะตองใหความสนใจ เอาใจใส ควรมีการวางแผนและ

ขับเคลื่อน ท่ีจะทําใหระบบเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม ท้ังระบบบริการท่ัวไป 

และระบบบริการเก่ียวกับการดูแลผูปวย PC  

นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชการไดจริง สะทอน

สถานภาพของระบบไดจริงในทุกมิติ ผูนํา/ผูบริหารองคกรในทุกระดับ ควรสนับสนุนหรือ

สงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง เชื่อถือได เปนระบบ และ

สามารถคาดการณและวางแผนรองรับไดอยางสอดคลองกับความเปนจริงท่ีเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ ผูนําหรือคุณภาพการนําจึงมีความสําคัญมากในการบูร

ณาการทุกภาคสวน  ทุกเรื่อง หรือทุกประเด็นไมวาจะเปนเรื่องการจัดบริการ, กําลังคน, 

การเขาถึงยาและเวชภัณฑ, ระบบขอมูลสารสนเทศ และการจัดการทางการเงิน/การคลัง 

เพ่ือจะทําใหเกิดการเช่ือมผสานกันในระบบสุขภาพท่ีจะทําใหประชาชนกลุมเปาหมายและ

ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตระยะทายท่ีดีไดในระดับหนึ่งไดจริง  

นอกจากนี้ การท่ีจะทําใหระบบนี้เกิดความสมดุล มีความปลอดภัย มีการคุมครองความ

เสี่ยง มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน มีความเสมอภาค มีความครอบคลุม สามารถตอบสนอง

ตอปญหาและความตองการไดดีข้ึน เร็วข้ึน ประชาชนหรือผูรับบริการพึงพอใจ ควรจะ

วิเคราะหเชื่อมโยงกับบทบาทของระบบสุขภาพปฐมภูมิตามท่ี WHO ไดเสนอแนะไววา ควรมี

การบูรณาการเขากับระบบนี้ เนื่องจากระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ เปนระบบดานหนาท่ีมี

ความสําคัญมากตอทิศทางการปรับระบบสุขภาพของไทย ซ่ึงท่ีผานมา ระบบนี้ขาดแคลน

แพทย ทําใหไมสามารถแสดงบทบาทในการคัดกรอง ใหการดูแล ใหคําปรึกษา ไดมาก

เทาท่ีควร แตในลําดับตอจากนี้ จะมีทีมหมอครอบครัว ท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปน

ผูรับผิดชอบหลักตามนโยบาย PCC ซ่ึงจะเปนระบบท่ีสามารถตอบสนองตอปญหาและความ
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ตองการของประชาชนอยางเปนองครวม ซ่ึงรวมถึงปญหาและความตองการของผูปวยระยะ

ทาย ท่ีตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน นาจะสามารถดําเนินการไดมากข้ึน  

ดังนั้น ในเรื่องการบูรณาการเขากับระบบสุขภาพปฐมภูมินี้ จึงนาจะเปนประเด็นการ

อภิบาลท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่งดวยเชนกัน สําหรับประเด็นตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาลและผล

การทํางาน (performance) ของผูนํ า/องคกรนําระดับประเทศ ถาสามารถทําให มี

ความสัมพันธกับความสําเร็จของระบบสุขภาพในภาพรวมได ก็จักเปนสิ่งท่ีวิเศษอยางยิ่ง  

นอกจากนี้ การท่ี THAPS, เครือขาย TPCN และศูนย KPC ไดลงมือผลักดันและ

ดําเนินการมาตลอดในชวงหลายสิบปนั้น ไดชี้ใหเห็นวา เปนการดําเนินงานท่ีใหความสําคัญกับ

ประเด็นการอภิบาล (governance) โดยเฉพาะเรื่อง ความรับผิดชอบ หรือการตรวจสอบได 

(accountability) ซ่ึ ง เป นการแสดง ให เห็ นว า  มีความรั บผิ ดชอบต อสั งคม  (social 

accountability) เปนอยางมาก จึงไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้ เพราะพิจารณาวา ปญหา

และความตองการในดานการดูแลแบบประคับประคองกําลังเพ่ิมมากข้ึน และกอนหนาการ

ดําเนินงานของ THAPS, ศูนย KPC และ TPCN ในชวงป พ.ศ. 2556-2559 นั้น ก็พบวา ไดมี

ความพยายามในการดําเนินการตาง ๆ ดวยยุทธวิธีการทํางานท่ีหลากหลาย ภายใตการ

สนับสนุนของแหลงทุนจากหลาย ๆ แหลง ดวยการนําและการผลักดันเชิงยุทธศาสตรของ 

รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล และเครือขายหลากหลายประเภทท่ีมีความ

ตระหนักตอปญหา และเครือขายท่ีเกิดข้ึน ก็มีความรับผิดชอบในการทําใหระบบมีคุณภาพ

และมาตรฐานดวยการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของระบบ PC ข้ึนมา ซ่ึงกําลังอยูในชวงการ

ยกระดับใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดรวมกันไวใหมากข้ึนและมากข้ึน  

จึงอาจกลาวไดวา ไดมีการผลักดันท้ังในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการ

ทํางาน และยังใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการใหบริการ การเตรียมการดาน

กําลังคน การใหความสําคัญกับเรื่องระบบขอมูลสารสนเทศ การใหความสําคัญกับการเขาถึง

ยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน อยางมองเห็นไดชัดเจน  

แตสําหรับประเด็นกลไกการเงิน-การคลังเพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง อาจจะ

จําเปนตองมีการจัดเวทีอยางเปนทางการรวมกับองคกรระดับประเทศ ท้ังกระทรวง

สาธารณสุข สปสช. สสส. สช และองคกรภาคีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

หรือฝายผลิตบุคลากร เพ่ือใหเกิดการปรับโครงสรางดานการเงิน-การคลังรองรับการยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพของระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะยาว เพ่ือใหเกิดความ

ท่ัวถึง ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประชาชนมีหลักประกันในระยะยาวไดจริงตอไป   
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5 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง และการดูแลผูปวย

ท่ีบาน:  มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ โรเจอรส

และชูเมกเกอร5353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
53 เปนการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี “การแพรกระจายและยอมรับนวัตกรรม” ของโร

เจอรสและชูเมกเกอร (1962, 1971) 
 

มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจาย 

และกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 

ของโรเจอรสและชูเมกเกอร53 

 

5 
การขับเคลือ่นและพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

และการดูแลผูปวยที่บาน 
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1. ความนําและวัตถุประสงค  

เนื่องจากในขอเสนอโครงรางการวิจัย ติดตามและประเมินผล ท่ีเสนอตอ สสส. 

คณะวิจัยไดระบุไววา จะทําการประเมินเชิงวิเคราะหกระบวนการและผลการทํางานของชุด

โครงการสรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559 ดวยกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร 

(Rogers, 1962; Rogers and Shoemaker, 1971) อีกหนึ่งกรอบดวย ท้ังนี้  เพ่ือเปนการ

ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับกระบวนการและผลท่ีไดในเชิงแนวคิดและทฤษฎี และเพ่ือสราง

ความรูจากมุมมองท่ีหลากหลาย และเพ่ือเปนการสอบทานขอมูลดวยแนวคิดและทฤษฎีตางๆ 

มากกวา 2-3 แนวคิดและทฤษฎี ข้ึนไป หรือท่ีเรียกกันในวงการวิจัยเชิ งคุณภาพวา 

“Conceptual and Theoretical Triangulation” ซ่ึงจะทําใหไดความรูตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

จากหลายมุมมอง หลายแนวคิด  

ซ่ึงในการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ ไดใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมด 3-4 กรอบ

ดวยกัน คือ 1. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพออตตาวา หรือท่ีเรียกกันวา 

ปฏิญญาออตตาวาวาดวยการสงเสริมสุขภาพ ค.ศ.1986 (Ottawa Charter on Health 

Promotion 1986) ท้ังนี้ เปนไปตามความประสงคของ สสส.ท่ีตองการใหวิเคราะหดวยกรอบ

ออตตาวา 2. กรอบการทํางานดาน Palliative Care  (PC) และกรอบ 6 เสาหลักดานการ

ติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพของ WHO (WHO’s Palliative Care, 2020, และ WHO’s 

Six Building Blocks of Health Systems, 2010) ซ่ึงการวิเคราะหดวยกรอบ 6 เสาหลัก

เปนความตองการของ สสส.ดวยเชนกัน และคณะวิจัยไดเพ่ิมหรือผนวกกรอบการทํางานดาน 

PC ของ WHO เขาไปในบทวิเคราะหท่ีเก่ียวกับมุมมองของ WHO ดวย เพ่ือใหทันสถานการณ 

เพราะ WHO ไดทยอยกําหนดกรอบการทํางานเรื่องนี้ออกมาแลวต้ังแตป ค.ศ.2013 เรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน (แตอันท่ีจริง กรอบแนวคิดของ WHO ในเรื่อง PC ออกมาชากวาการดําเนินงาน

ของประเทศไทย ท่ีขับเคลื่อนโดย THAPS และ ศูนย KPC เม่ือประมาณเกือบ 20 ปท่ีแลว 

และถานับตั้งแตเริ่มแรก ตั้งแตยังไมมี THAPS ก็ประมาณเกือบ 40 ป) และ 3. กรอบแนวคิด

และทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร ซ่ึง

เปนกรอบแนวคิดท่ีโครงการวิจัย/คณะวิจัยไดระบุไวในเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย ติดตาม

และประเมินผลตั้งแตตน ซ่ึงก็คือ บทวิเคราะหในสวนนี้  
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บทวิเคราะหสวนนี้ จะทําใหไดรับความรู ความเขาใจเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการกอ

เกิดและกระบวนการเผยแพรแนวคิดและรูปแบบระบบ PC และกระบวนการยอมรับ

นวัตกรรมหรือแนวคิดเ ก่ียวกับ PC ท่ีจะเปนประโยชนตอกระบวนการทํางานของ

สถานพยาบาลและพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีกําลังเริ่มกอตัวในการจัดต้ังระบบ PC ในหนวยงานและใน

พ้ืนท่ีของตนเอง และจะเปนประโยชนตอการวิจัยตอยอด หรือวิจัยประเมินผลเพ่ือสรางความรู

เก่ียวกับ PC ดวยมุมมองตาง ๆ ตอไปในอนาคต 
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2. ทําไม แนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมจึงเหมาะสมในการนํามาวิเคราะหการแพรกระจายของ 
ระบบ PC 

สําหรับการนําแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรสและชูเมกเกอรมาใชในการประเมินเชิง

วิเคราะห ณ ท่ีนี้ เปนการใชในระดับประยุกตมากกวาใชตามตนฉบับเดิมท้ังหมด เพราะมอง

วา การนําแนวคิดเ ก่ียวกับระบบการดูแลแบบ PC มาใชในบริบทของประเทศไทย 

เปรียบเสมือนกับการผลักดันนวตักรรมและความคิด/แนวคิดใหม ๆ ท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวย

ระยะทาย ซ่ึงประเทศไทยยังไมเคยมีองคความรูและประสบการณท่ีเขมขนในดานนี้มากอน 

หรือไมไดมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายในโรงเรียนแพทย/คณะ

แพทยศาสตรในประเทศไทยมากอน สําหรับการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร ก็

อาจจะพอมีอยูบาง เนื่องจากบริบทวิชาชีพพยาบาลหรือการเรียนการสอนของพยาบาล เปน

บริบทท่ีตองเก่ียวของกับการดูแล (Care) โดยตรงอยูแลว แตสําหรับการเรียนการสอนเรื่อง 

PC ในคณะพยาบาลศาสตรในชวงท่ีผานมา ก็ยังไมคอยมากหรือยังไมคอยเปนระบบเทาใดนัก 

จนกระท่ังประมาณป พ.ศ. 2557 จึงมีหลักสูตรเฉพาะทางดานนี้ ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภา

การพยาบาล  

สําหรับการมีสถานท่ีใหการดูแลเพ่ือคุณภาพชีวิตและการเตรียมการตายดีหรือจากไป

อยางสงบในระยะทาย ท่ีเรียกวา Hospice Care นั้น ยิ่งเปนเรื่องท่ีจะตองสื่อสารกันอีกมาก

ในสังคมไทย และจากการสัมภาษณแกนขับเคลื่อนหลักของชุดโครงการเสริมสรางสุขภาวะใน

ระยะทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559 และทีมงานอีกหลายทานในหลาย ๆ บริบท ยิ่งเปน

การยืนยันดวยวา การดูแลผูปวย (ระยะทาย) แบบประคับประคอง (Palliative Care : PC) 

และเรื่องการมีสถานท่ีเตรียมการตายอยางมีคุณภาพหรือบางทานเรียกวา “การบริบาลเพ่ือ

คุณภาพชีวิตระยะทาย” หรือ “Hospice Care” นั้น ยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย จึง

ทําใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทาที มุมมอง การปฏิบัติตอเรื่องนี้ท่ีแตกตางหลากหลาย

เปนอยางมาก ท้ังในสังคม/ภาคสาธารณะ/ประชาชนท่ัวไป และในบรรดาบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข แมแตในบรรดาแพทยท่ีทํางานมาเปนเวลานาน สัมผัสผูปวยมา

หลายโรค หรือสัมผัสกับผูปวยระยะทายท่ีใกลตายกันมาก็ไมนอย ก็พบวา ยังมีความคิด 

ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ มุมมอง ทาทีและการปฏิบัติท่ีแตกตางหลากหลายเปนอยางมาก

เชนกัน เพราะเรื่องนี้ไมเคยมีการสอนในโรงเรียนแพทย ดังกลาวไปแลวขางตน  
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นอกจากนี้ จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของหลายทาน ยัง

พบดวยวา แพทยบางสวน (ซ่ึงสวนใหญมีกิจการโรงพยาบาลอยูในภาคเอกชน) ถึงข้ันตอตาน

และมีการฟองรองเพ่ือยกเลิกมาตรา 12 ท่ีปรากฏอยูใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ี

ใหสิทธิกับผูปวยและญาติในการตัดสินใจเก่ียวกับการตายหรือสิทธิในการขอตายตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงก็คือ สิทธิในการตัดสินใจดวยตนเองของผูปวยและญาติ (ขอมูลจากการ

สัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีทํางานเรื่องนี้โดยตรง คือ สช.) ซ่ึงผูใหสัมภาษณบางทานท่ี

เก่ียวของกับเรื่องนี้ มองวา การท่ีแพทยบางกลุมฟองรอง นาจะมีความเก่ียวของกับเรื่อง

ผลประโยชนท่ีตนเองหรือกลุมตนเคยไดรับจากการรักษาจนถึงท่ีสุด โดยไมคํานึงถึงวา ผูปวย

และญาติจะไดรับความทุกขทรมาน หรือตองเสียคาใชจายจํานวนมหาศาลจากกระบวนการ

รักษาแบบรุนแรงเงียบ ท่ีมีเรื่องของผลประโยชนตาง ๆ ทับซอนอยู ซ่ึงขอมูลจากการ

สัมภาษณผูเก่ียวของหลายทานเชนกัน เปนการยืนยันวาแพทยท่ีมีผลประโยชนตรงจุดนี้ ก็

ทราบดีอยูแลววา เม่ือถึงจุดหนึ่งของโรคและรางกายตามธรรมชาติของมนุษยแลว เปนการ

รักษาท่ีไมหาย ไปตอไมได หรือท่ีจริงเปนเพียงการชะลอเวลาออกไป เพ่ือใหตนเองหรือ

สถานพยาบาลของตนไดรับผลประโยชนจากคารักษาพยาบาลหรือเงินประกันตาง ๆ ตามท่ี

คนในสังคมมักใชคําวา “เลี้ยงไข” ในการอธิบายปรากฏการณนี้ ตามท่ีทราบกันท่ัวไปอยูแลว  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา แพทยบางสวนยังไมคอยใหคุณคากับเรื่องการดูแลแบบ PC 

เพราะมองวา ไมคุมคากับการลงทุนทําเรื่องนี้ เพราะไหน ๆ ก็จะตายอยูแลว นาจะนํา

ทรัพยากรท่ีใชในการดูแลแบบ PC ไปใชกับกลุมผูปวยท่ีมีโอกาสหาย หรืออาจมีโอกาสรอด

ชีวิต หรือคนท่ียังมีอายุไมมาก นาจะดีกวา คุมคากวาก็มี หรือแพทยบางสวนไมตองการยุง

เก่ียวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะการท่ีจะตองมีหนาท่ีในการถอดถอนเครื่องชวยพยุงชีพในชวงใกล

เสียชีวิต เพราะท่ีผานมา อาจเคยถูกญาติฟองรอง หรือเห็นแพทยคนอ่ืนถูกฟองรอง หรือไม

ตองการยุงเก่ียวกับประเด็นปญหาความยุงยากตาง ๆ ทางกฎหมายในภายหลังท่ีอาจเกิดข้ึนได 

เปนตน  

จากความเปนจริงดังกลาวมาขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวา การสรางและพัฒนาระบบ PC ยังคง

มีประเด็นท่ีทาทายหลายดาน หลายภาคสวน หลายฝาย หลายระดับ หลายมิติ ท้ังมิติการ

ยอมรับของภาคสาธารณะ การยอมรับของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะ

แพทยเอง ท่ีมีการแบงแยกหรือจัดแบงเกรดกันเอง ท่ีดูเหมือนจํานวนไมนอย ยังไมเห็นคุณคา

ของการดูแลผูปวยระยะทาย และ/หรือ ยังไมเห็นความสําคัญของแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

ท่ีจะเขามาทําหนาท่ีหรือมีบทบาทเก่ียวกับเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายโดยตรง เปนตน ซ่ึง

ทําใหระบบการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือผูปวยระยะทาย ยังไมสามารถกอรางสรางตัวหรือ
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จัดต้ังไดตามมาตรฐานการดูแลในสถานพยาบาลหลาย ๆ แหง หรือยังไมมีพัฒนาการในเชิง

ระบบท่ีมีการยกระดับคุณภาพไปเรื่อย ๆ หรือตามระดับการเรียนรูและบันไดความเชี่ยวชาญ

ท่ีวางแผนไวไดอยางราบรื่นเทาท่ีควรจะเปนในหลาย ๆ แหง    

ดังนั้น การนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีการเผยแพร การกระจายและกระบวนการ

ยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอรมาใชวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จึงนาจะชวยขยายภาพให

เห็นวา เม่ือเริ่มดําเนินการตามชุดโครงการ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส.นั้น เปนอยางไร 54

54 

ตองพบเจอกับปญหาอุปสรรค/สิ่งกีดขวางตาง ๆ อะไรบาง ประเด็นทางดานการรับรู ทัศนคติ 

สังคม วัฒนธรรม มีอะไรบาง มีความยากงายอยางไรในการสื่อสาร-ถายทอด-ผลักดัน เพ่ือให

เกิดการใหคุณคาและการยอมรับเรื่องนี้ในบรรดาผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูเก่ียวของท้ังหมด 

ทุกประเภทท่ีชุดโครงการเขาไปทํางานดวย  

 

 

 

 

 

  

                                                      
54 อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมุงเนนการวิเคราะหขอมูลการทํางานในชวงป พ.ศ. 2556-2559 แตในความเปนจริง ก็

ไมไดมองตัดเฉพาะชวงท่ีไดรับทุนจาก สสส. ในชวงน้ีเทาน้ัน เพราะมิเชนน้ันจะไมสามารถสะทอนความเปนจริง
ไดท้ังหมด จึงตองมองแบบเปนองครวม และมองเชิงพัฒนาการต้ังแตเริ่มแรก จนถึงปจจุบัน เม่ือมีขอมูลท่ี
เชื่อมโยงไปถึง ซ่ึงพบวา มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของหลายหนวยงานดวยกัน 
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3. จุดเนนของแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรสและชูเมกเกอร 
ท่ีนํามาใชในการวิเคราะห และขอจํากัดในการวิเคราะห 

สําหรับ ณ ท่ีนี้ จะนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรส, โรเจอรสและชูเมกเกอร 

(Rogers, 1962; Rogers and Shoemaker, 1971) ในสวนท่ีวาดวยเรื่อง กระบวนการ

เผยแพรและการยอมรับนวัตกรรม ท่ีมีองคประกอบสําคัญ ท่ีเก่ียวของกับการยอมรับหรือไม

ยอมรับ หรือ ยอมรับไดชาหรือเร็ว 4 ประการ คือ 1) ตัวนวัตกรรม (innovation) ซ่ึง ณ ท่ีนี้

หมายถึง ตัวแนวคิด/รูปแบบ-ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 2) ชองทาง

ในการเผยแพรใหเกิดการยอมรับ (channel) นวัตกรรมเชิงแนวคิดใหมและเชิงการพัฒนา/

จัดต้ังระบบดังกลาว 3) เวลา-ชวงเวลา-ระยะเวลาในการเผยแพร/สื่อสารแนวคิดและ

นวัตกรรมเชิงการดูแลรักษาแบบใหม (time) และ 4) ระบบสังคม (social system) 

 

 

 

 

  

กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรม/ความคิด/

แนวคิดใหม

1. ตัวนวัตกรรม/ความคิด/
แนวคิด ขอไดเปรียบ/

ประโยชน ฯลฯ

2. ชองทางการแผย
แพร/การสื่อสาร/การ

ถายทอด

3. เวลา/ระยะเวลา/
ชวงเวลาการสื่อสาร/

การถายทอด

4. ระบบสังคม
- ระบบยอย 
- ระบบใหญ 
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ซ่ึงจริง ๆ แลว ประเด็นสุดทาย คือ ระบบสังคมนี้ เปนเรื่องใหญ เพราะมีการเชื่อมโยง

กันระหวางระบบยอยและระบบใหญของสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบยอยและระบบใหญ

ภายในหนวยงาน/องคกรขับเคลื่อนหลัก (ท่ีไดรับทุนจาก สสส.) และองคกร/หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะทายโดยตรงอีกจํานวนมาก และยังมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

อ่ืน ๆ อีก ครอบคลุมท้ัง สช. THAPS, เครือขายพุทธิกา, กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ 

สํานักงานปลัดกระทรวง, กรมการแพทย, สํานักการพยาบาล, กรมอนามัย, สํานักสนับสนุน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ฯลฯ), สปสช. สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) สภาการพยาบาลแหงประเทศไทย องคกร

วิชาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทยสภา ราชวิทยาลัยตาง ๆ โดยเฉพาะราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา เชน คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

ตาง ๆ และภาคสาธารณะ/ประชาสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ก็ยังคงจําเปนตองมองปฏิสัมพันธ

และระบบอํานาจในการตัดสินใจระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับองคกรภาคีอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของดวย  

อยางไรก็ดี ในการประเมินเชิงวิเคราะหครั้งนี้ ก็ยังมีขอจํากัด ยังไมสามารถวิเคราะหได

อยางครอบคลุมตามท่ีกลาวมาไดท้ังหมด เนื่องจากบางสวนยังมีขอมูลไมพอ และบางสวน

คณะวิจัยมองวา อาจจะไมจําเปนตองวิเคราะหเชิงลึก แตอาจจะเพียงแคชูประเด็นท่ีมี

นัยสําคัญตอการพัฒนา และการยกระดับมาตรฐานระบบ PC ใหเห็นในบริบทเฉพาะ 

(specific context) ของแตละภาคสวน หรือแตละองคกร/หนวยงาน ก็นาจะเพียงพอสําหรับ

รายงานการวิเคราะหในครั้งนี้    
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4. ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 

ดังนั้น ในลําดับตอจากนี้ จะเปนการประเมินเชิงวิเคราะหตามกระบวนการแพร 

กระจายและยอมรับนวัตกรรม ท่ีมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ดาน บนฐานขอมูล/ชุดขอมูลหรือ

ขอมูลตาง ๆ ดังนี้คือ  

1: ตัวนวัตกรรม (INNOVATION)  

ตามท่ีไดระบุไวขางตนแลววา คําวา “นวัตกรรม” ณ ท่ีนี้ หมายถึง แนวคิด รูปแบบ-

ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ท่ีชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะ

ทาย ป พ.ศ. 2556-2559 พยายามนําเสนอ ผลักดัน จัดตั้ง สนับสนุน/หนุนเสริม สงเสริม/

สรางเสริม และขยายผลรวมกับเครือขายประเภทตาง ๆ หลายระดับ หลายบริบท ซ่ึงมีเนื้อ

งานท่ีสําคัญ ๆ 3 สวนดวยกัน คือ  

1.1 สวนท่ีเกี่ยวกับยุทธศาสตร ภายใตโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

วาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต ป พ.ศ. 2556-2559 รับผิดชอบหลักโดย 

สช.  

1.2 สวนท่ีเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก สรางองคความรู/หลักสูตร/จัดการ

ความรู สราง/พัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะของบุคลากรประเภทตาง ๆ การจัดตั้งศูนย

ฝกอบรมในภูมิภาค 4 แหง และการสรางระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care) ดวย

ความรวมมือของครอบครัว/ผูนําชุมชน/ประชาชน/ชุมชน ซ่ึงดําเนินการภายใตชุดโครงการ

สรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย รับผิดชอบโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย หรือ THAPS   

1.3 สวนท่ีเกี่ยวกับการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญาหรือจิตวิญญาณ ภายใตชื่อ

โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย รับผิดชอบโดย 

เครือขายพุทธิกา  

แตการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จะมุงเนนไปท่ีเนื้องานสวนท่ี 2 และท่ี 3 เปนหลัก เนื่องจาก

ในสวนท่ี 1 ท่ีเปนการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรนั้น พบวา เปนการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย

วิเคราะหประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการขับเคลื่อนในเชิงประเด็นกฎหมาย คือ มาตรา 

12 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2550 และการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/สื่อสารกับ

องคกรภาคีตาง ๆ เก่ียวกับแนวคิดการดูแลผูปวยระยะทาย แนวคิดการตายดี และแนวคิด

เรื่องสิทธิในการตัดสินใจดวยตนเองของผูปวย (self-determination) เปนหลัก ซ่ึงไดนําเสนอ
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ผลการประเมินงานตาม TOR ในสวนนี้ ไวในสวนหนาของรายงานฉบับนี้ท้ังหมดแลว และเม่ือ

พิจารณาตัวช้ีวัดท่ีเนื้องานสวนนี้กําหนดไว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ในทายท่ีสุดแลว ชุด

โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ฯ นั้นตองการเห็น การขยายตัวของ

สถานพยาบาลท่ีจัดใหมีการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย และสามารถสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการรวมดูแลผูปวย

ระยะทาย ซ่ึงก็คือ ส่ิงเดียวกันกับท่ีสถานพยาบาลตาง ๆ เรียกวา ระบบการดูแลผูปวยท่ี

บาน (home care) นั่นเอง  ซ่ึงก็คือ ผลลัพธโดยรวมในรูปของ ระบบการดูแลท่ีเกิดข้ึนใน

สถานพยาบาลและชุมชนนั่นเอง  

นอกจากนี้ ในเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ยังระบุไว

ดวยวา เนื่องจากเนื้องานในสวนนี้มีหลายกลุมกิจกรรมดวยกัน ท้ังกลุมกิจกรรมสรางเสริม

ความเขมแข็งของเครือขาย กลุมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรูและการสื่อสารเชิง

ยุทธศาสตร กลุมกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและการพัฒนาศักยภาพ และกลุม

กิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดทํายุทธศาสตรฉบับท่ี 2 ซ่ึงท้ังหมดเปนการทํางาน

ในเชิงกระบวนการ ท่ีในทายท่ีสุด จะไปสนับสนุนใหเกิดผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญ ซ่ึงก็คือ 

เกิดระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองข้ึนในหนวยบริการ/สถานพยาบาล/

โรงพยาบาลตาง ๆ และการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบดังกลาวของบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข หรือสหวิชาชีพมากข้ึน  

ดวยเหตุนี้ จึงจะมุงเนนการประเมินเชิงวิเคราะหในสวนนี้ไปท่ีตัวระบบหรือโครงสราง

การบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบบริการ และตัวระบบบริการท่ีมีองคประกอบและ

รายละเอียดตาง ๆ หลายประการดวยกัน ซ่ึงเปนเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีมากอยูแลว 

ถาไมตัดบางสวนออกไป ก็จะทําใหรายงานฉบับนี้คอนขางยาวมากเกินไป ประกอบกับไดเพ่ิม

ขอมูลจากภาคสนาม ท่ีคณะวิจัยมองวามีความสําคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับ

การยอมรับนวัตกรรมหรือความคิดใหม ๆ ดวยแนวทางตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาในพ้ืนท่ี คือ 

กรณีของ  รพ. ราชพิพัฒน, กรณีของชุมชนหวยยอด จ.ตรัง และกรณีของ  รพ. เซ็นตหลุยส 

ซ่ึงเปนสถานพยาบาลศาสนาคริสต ท่ีนาสนใจและมีนัยสําคัญตอการสื่อสารหรือเผยแพร

ประเด็นมิติจิตใจ จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญญาเปนอยางมาก  

นอกจากนี้ สําหรับการทํางานหรือเนื้องานในสวนท่ี 1 –ของชุดโครงการท่ีไดรับทุน 

ถามองจากมุมมองของคณะวิจัย ก็เปนเหมือนกับการขับเคล่ือนในเชิงสังคม-วัฒนธรรม-

ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสาธารณะรับรู-รับทราบ เพ่ือไปเสริมใหระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

แบบประคับประคองท่ีกําลังไดรับการพัฒนาข้ึนในหนวยบริการ/สถานพยาบาลตาง ๆ ใน
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ขอบเขตท่ัวประเทศ เปนไปดวยดี มีอุปสรรคนอย เพราะถาย่ิงภาคสาธารณะ/สังคม/

ประชาชนท่ัวไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเทาใด ก็จะย่ิงทําใหระบบการดูแล

ผูปวยแบบประคับประคองของสถานพยาบาลตาง ๆ มีความเปนไปได  หรือมี  

functionality ไดมากข้ึนนั่นเอง  

โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ในกรณีท่ีไมสามารถรักษาให

หายไดแลว (แตผูปวยก็ยังคงนอนอยูไดดวยเครื่องชวยหายใจ ท้ัง ๆ ท่ีไมมีการรับรูแลว) ซ่ึง

เรื่องนี้ พบวา ยังเปนประเด็นถกเถียงกันระหวางแพทยเจาของไข (ท่ีทําเรื่องการดูแลผูปวย

ระยะทาย) กับญาติของผูปวย โดยเฉพาะญาติทางไกล ท่ีไมไดอยูใกลชิดผูปวย ไมไดดูแลผูปวย

มาเปนเวลานาน แตมีความรูสึกผิดท่ีไมไดดูแล และสวนใหญจะแสดงบทบาทหรือแสดงตัว

ในชวงวิกฤตหรือระยะทายของชีวิต และมักมีบทบาทในการตัดสินใจแทนผูปวยและญาติ

ใกลชิด โดยเฉพาะการตัดสินใจหรือสั่งใหยืดเวลาในการใสเครื่องพยุงชีพออกไปใหนานเทา

นาน ท้ัง ๆ ท่ีไมไดชวยอะไร ซ่ึงญาติผูปวยจากทางไกลในลักษณะนี้ พบวา มีภาษาท่ีใชเรียก

กันหรืออธิบายปรากฏการณนี้ในวงการท่ีทํางานเรื่องนี้ ก็คือ “ภาวะกตัญูซินโดรม” หรือ 

“ภาวะกตัญูเฉียบพลัน”  

ซ่ึงภาวะกตัญูเฉียบพลันดังกลาว มีสวนทําใหเกิดความลักลั่น และความยากลําบากใน

การตัดสินใจของแพทยและญาติผูใกลชิดท่ีเปนผูดูแลตัวจริง และมักนําไปสูปญหาความ

ขัดแยง การทะเลาะเบาะแวง การตัดญาติขาดมิตร และสวนใหญในท่ีสุดจําตองยืดระยะเวลา

การใสเครื่องพยุงชีพออกไป เพราะญาติทางไกลสวนใหญท่ีปรากฏตัวชวงวิกฤตมักจะบอกวา 

ตนเองมีกําลังท่ีจะจายไดหรือทุมได เปนตน  
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ภาวะกตัญูเฉียบพลัน ยงัพบในทุกพ้ืนที่:  

ภาพสะทอนการรับรูที่จํากัดของภาคสาธารณะ  

จากการไปเยี่ยมสถานพยาบาล/หนวยบริการ/พ้ืนท่ีตาง ๆ ใน 18 จังหวัด จํานวน

ท้ังหมด 62 แหง ยังคงพบภาวะกตัญูเฉียบพลันในพ้ืนท่ีตาง ๆ เกือบทุกแหง ซ่ึงมีสวนทําให

ระบบ PC ไมราบรื่น หรือไมสามารถดําเนินการไดตามความตองการของผูปวยจํานวนมาก 

แมแตผูปวยท่ีมีการทําหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขและหัตถการตาง ๆ ใน

ระยะทาย (Living Will : LW) ไวแลวก็ตาม แตก็พบวา ญาติทางไกลยังคงละเมิดสิทธิหรือการ

ตัดสินใจหรือหนังสือแสดงเจตนาของผูปวยระยะทายอยู   

ดังนั้น การทํางานกับภาคสาธารณะหรือประชาชนคนท่ัวไปท่ีวันหนึ่งจะตองเผชิญกับ

เรื่องการดูแลผูปวยระยะทายและจําเปนตองมีการตัดสินใจรวมกับแพทยในการหยุดการยืด

ชีวิตออกไปโดยไมมีประโยชน (แตมีแตความทุกขทรมาน, ความนาเวทนา และการสูญเสีย

คาใชจายสูง) จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงพบวา เนื้องานในสวนท่ีเก่ียวกับการ

ขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร ไดมีสวนทําใหภาคสาธารณะและบุคลากรทางการแพทย-

พยาบาลยอมรับเรื่องนี้ไดมากข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นการส่ือสารในทางกฎหมาย และการ

มีกฎหมายรองรับเพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยมีความม่ันใจในการเขารวมเปนสวนหนึ่ง

ของระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง ประเด็นนี้ พบวา มีความสําคัญ

มากในลําดับตน ๆ ของแผนยุทธศาสตรชาติ เพราะถาแพทยยังกลัวท่ีจะถูกฟอง ก็จะไม

เขารวมเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลแบบประคับประคอง 

ดวยเหตุผลและการอธิบายตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน จึงจะขอมุงเนนการประเมินเชิง

วิเคราะหไปท่ีเนื้องานสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ซ่ึงรับผิดชอบโดย THAPS, TPCN  และ

เครือขายพุทธิกา และ ณ จุดนี้ จะขอนําเสนอบทวิเคราะหเก่ียวกับเนื้องานของ THAPS และ 

TPCN กอน แลวจึงตามดวยเนื้องานของเครือขายพุทธิกา ในลําดับถัดไป    

สําหรับ 4 องคประกอบหลักของแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอรสและชูเมกเกอร ท่ีให

ความสําคัญ ดังท่ีไดเกริ่นนําไวแลวขางตน คือ 1) ตัวนวัตกรรม 2) ชองทางการสื่อสาร/

เผยแพร 3) เวลาหรือชวงเวลาในการสื่อสาร/เผยแพร/ถายทอด และ 4) ระบบสังคม ซ่ึงจะ

เรียงลําดับการวิเคราะหไปตามเนื้องานหรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึน และองคประกอบตาง ๆ ของ

แนวคิดท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้คือ :- 

ตัวนวัตกรรม ของเนื้องานสวนท่ี 2 (รับผิดชอบโดย THAPS และ TPCN) ประกอบ 

ดวย การผลักดันแนวคิดและรูปแบบระบบ PC พรอมท้ังการปรับระบบ/รูปแบบบริการท่ี
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เปนอยูเดิมใหรองรับแนวคิดและรูปแบบ/ระบบใหมและการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน

รวมของชุมชนในการดูแลผูปวยท่ีบาน พรอมดวยการสรางศักยภาพใหบุคลากร ท้ังแพทย 

พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา และผูดูแล ไปจนถึง การสรางองคความรู/การจัดการความรู การ

พัฒนาหลักสูตร และการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางความตระหนัก  

สําหรับการวิเคราะห ณ  ท่ีนี้จะมุงเนน (focus) ไปท่ีตัวแนวคิดและรูปแบบ/ระบบ 

PC และการสงเสริม/สนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูปวย

ระยะทายท่ีบาน ซ่ึงผลผลิตและผลลัพธสุดทายท่ีตองการ ก็คือ ระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน 

หรือท่ีเรียกกันวา ระบบ Home Care (ซ่ึงตอไปนี้ จะขอเรียกยอ ๆ วา ระบบ HC)  เพ่ือให

ผูปวยตายดีท่ีบานตามความตองการไดจริงนั่นเอง รวมถึงการสรางความตะหนักในภาค

สาธารณะ เพราะท้ัง 2 สวนนี้ (ระบบการดูแลท่ีตองการ และความตระหนักของภาค

สาธารณะ) มีความสัมพันธกัน และเปนส่ิงท่ีชุดโครงการท้ัง 3 ตองการใหเกิดข้ึน (รวมเรื่อง 

สุขภาวะทางปญญาหรือจิตวิญญาณ ท่ีเครือขายพุทธิกาดําเนินการดวย)    

ดังท่ีกลาวไปบางแลววา การท่ีนวัตกรรมใด ๆ จะไดรับการยอมรับหรือไม มากนอย

เพียงใด ชาหรือเร็วแคไหน ข้ึนอยูกับคุณสมบัติหรือลักษณะตาง ๆ ของตัวนวัตกรรมเอง ท่ีมี 5 

มิติสําคัญ ดังนี้คือ 1.ประโยชนหรือขอไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) 2.

ความสอดคลอง/ความเขากันไดกับแนวคิด คานิยม บรรทัดฐานท่ีเปนอยูของผูรับนวัตกรรม 3. 

ความสลับซับซอนในการทําความเขาใจและการนําไปใช (complexity) 4. ความสามารถใน

การนํานวัตกรรมไปทดลองใช (trial-ability) และ 5. ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได 

หรือมองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการนํานวัตกรรมดังกลาวไปใช จนเปนท่ีสังเกตเห็น

ได (observability)    
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แนวคิดและรูปแบบ/ระบบ PC และระบบ HC :  

เมื่อมองจากลักษณะของนวัตกรรม 5 ดาน เปนอยางไร  

1. ประโยชน/ขอไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (RELATIVE ADVANTAGE)  

สําหรับการเปรียบเทียบ ณ ท่ีนี้ จะเทียบกับระบบเดิมท่ีเปนอยู กอนหนาท่ีจะมีการ

นําเสนอและการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาระบบของ THAPS และ TPCN  ซ่ึงแบบเดิมก็คือ 

การท่ีผูปวยระยะทายไมไดรับการดูแลดวยแนวคิดและมุมมองท่ีถูกตอง ทําใหเกิดความทุกข

ทรมานท้ังกาย ใจ สังคม/ครอบครัว และจิตวิญญาณ ผูปวยจํานวนมากถูกท้ิงไวในมุมตึกหรือ

ขางลิฟท (เปนภาพรวมของโรงพยาบาลสวนใหญท่ัวประเทศ)55 เพราะบุคลากรไมทราบวาจะ

ทําอะไร อยางไรตอไป เม่ือการรักษาไปตอไมได ประกอบกับสถานท่ีก็ไมเพียงพอ เลย

จําเปนตองเข็นเตียงผูปวยท่ีรักษาไมหายออกมาไวดานนอก หรือไมก็ตองขอใหญาตินําผูปวย

กลับบานไป โดยท่ีทางโรงพยาบาลก็ไมมีความรูวาจะตองทําอะไร อยางไรตอท่ีบานไดบาง 

เหมือนกับการปลอยท้ิงไปเลย ท้ัง ๆ ท่ีผูปวยก็มีความเจ็บปวดทุกขทรมาน โดยเฉพาะผูปวย

มะเร็งระยะทาย มีความทุกขทรมานมาก  

อยางไรก็ดี การปฏิบัติดังกลาวมีเหตุผลท่ีสําคัญท่ีเปนเหมือนบริบทและเง่ือนไขเชิง

บังคับใหทํา โดยไมไดตั้งใจ ซ่ึงก็คือ 1) เพ่ือนําพ้ืนท่ี/เตียงไปรองรับผูปวยคนอ่ืน ๆ ท่ียังไมหนัก

หรือยังมีโอกาสหาย เนื่องจากวา เตียงและบุคลากรมีไมพอ ซ่ึงถือวาเปนบริการทางสุขภาพ

และการแพทยท่ีไมเปนมิตรกับผูปวย หรือขาดมนุษยธรรม (non-humanized health 

services) เปนการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยผูท่ีกําลังจะจากโลกนี้ไปแบบไรคา ไรศักดิ์ศรี ซ่ึงอันท่ี

จริงบุคลากร/ทีมรักษาก็ไมไดตองการใหเปนเชนนั้น แตเง่ือนไขบังคับดังกลาวแลว และเหตุผล

ท่ี 2 คือ ไมมีความรูและทักษะในเรื่องนี้ เพราะไมเคยไดยินหรือไมเคยเรียนหรือฝกฝนเก่ียวกับ

เรื่องนี้มากอน  

แตนี่คือความเปนจริง กอนการนําระบบ PC มาใชในโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

สําหรับดานคาใชจายเฉล่ียในการดูแลรักษาผูปวยในชวง 6 เดือนสุดทายของชีวิต กรมการ

แพทย (จาก เอกสารแนวทางการดูแลผูปวยระยะทาย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 

2557 : หนาคํานํา) ระบุวา คาใชจายของบุคคลในชวงสุดทายของชีวิตมีมูลคาสูงกวาชวงใด ๆ 

ของชีวิต คิดเปนรอยละ 8-11 ของคาใชจายดานสุขภาพ และคิดเปนรอยละ 10-29 ของ

                                                      
55 คณะวิจัย พบวา ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคลากร ท้ังแพทยและพยาบาลในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 

ตาง ๆ หลายแหงท่ัวประเทศในประเด็นน้ี มีความสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 



286 

คาใชจายผูปวยในของสถานพยาบาล 56

56  จากสภาพปญหาสําคัญท้ัง 2-3 ประการดังกลาวมา

ขางตน จึงนํามาสูการนําเสนอและผลักดันแนวคิดและรูปแบบระบบ PC และระบบ HC ซ่ึงจะ

ทําใหผูปวยไดรับการดูแลดวยหลักมนุษยธรรมอยางมีศักดิ์ศรี ถึงแมโรคจะรักษาไมไดแลวหรือ

จะตองตาย ก็จะเปนการตายท่ีดี ไมมีความทุกขทรมาน แตชวยทําใหสบายหรือผอนคลาย 

(comfort care) แมรางกายปวย แตจิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ สังคม-ครอบครัวไมจําเปนตอง

ปวยตาม ผูปวยและญาติรับรูเก่ียวกับสภาวะการเจ็บปวยของผูปวย มีสิทธิ์ตัดสินใจ และ/หรือ 

รวมตัดสินใจกับแพทย/ทีมรักษาพยาบาลวาตองการอะไร ตองการเครื่องมือ/อุปกรณ/

หัตถการตาง ๆ ในชวงสุดทายท่ีตนเองไมสามารถรับรู/ไมรูตัวแลวหรือไม ถาไมตองการก็

สามารถระบุไวในหนังสือแสดงเจตนารับหรือไมรับบริการตาง ๆ ท่ีเรียกวา Living Will (LW) 

ได ทําใหแพทยสามารถตัดสินใจไดดีข้ึน มีมนุษยธรรมมากข้ึน และชวยทําใหการรักษาแบบ 

PC ท้ังกาย ใจ อารมณ ครอบครัว/สังคม ปญญา จิตวิญญาณ เปนไปดวยดี ในระหวางท่ีบาง

คนอาจมีระยะเวลาการเจ็บปวยนาน เชน 3 เดือน 6 เดือน หรือบางคนอาจถึงปหรือสองป แต

ก็ยังสามารถวางแผนการดูแลรักษาแบบประคับประคองในทุกมิติ รวมกับแพทย พยาบาล 

เภสัชกร แพทยแผนไทย/แผนจีน นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห และ

ญาติได ซ่ึงในปจจุบันเรียกกระบวนการดังกลาววา “การวางแผนดูแลลวงหนา” (Advance 

Care Plan : ACP)  

นอกจากนี้ จากเอกสาร TDRI (วรวรรณ ชาญดวยวิทย และ ยศ วัชระคุปต, 2560) 

พบวา คาใชจายในการดูแลแบบ PC นี้ โดยเฉพาะการดูแลท่ีบาน ถูกกวาการรักษา

แบบเดิม หรือเสียคาใชจาย 26,372 บาท (ถามีผูดูแลท่ีจางมา เดือนละ 15,000 บาท แต

ถาไมไดจางผูดูแล จะเสียคาใชจาย 11,372 บาท) แตถารักษาท่ีสถานพยาบาล ท่ีตองใช

บุคลากรเฉพาะทาง/เครื่องมือ/อุปกรณ/ยา/เวชภัณฑตาง ๆในการชวยชีวิตหลายอยาง มี

คาใชจายเฉล่ียประมาณ 45,000 บาท ในชวงเวลา 30 วันกอนเสียชีวิต และสวนใหญไมได

ชวยทําใหดีข้ึน เปนเพียงแคการชะลอเวลาแหงการตายออกไป ในขณะท่ีผูปวย ญาติและทีม

รักษาก็ไมไดมีโอกาสสื่อสาร/พูดคุย/สนทนาซ่ึงกันและกัน (กรณีท่ียังรับรูและพูดคุยสื่อสารได) 

เพราะทุกอยางถูกตัดสินใจโดยแพทยและทีมรักษาฝายเดียว ในขณะท่ีผูปวยบางสวนรูสึกโดด

เดี่ยว ทอแท สิ้นหวัง เจ็บปวด ไมรูชะตากรรมตนเอง เพราะขาดการสื่อสารเพ่ือใหรับรูเก่ียวกับ

สภาพท่ีเปนอยู เพราะแพทยและทีมรักษามีอํานาจเหนือคนไขและตัดสินใจแทนคนไขทุก

อยาง ซ่ึงถือวาเปนการแพทยและพยาบาลท่ีรุนแรง หรือเปนความรุนแรงเงียบประเภทหนึ่ง  

                                                      
56 ซ่ึงคาใชจาย ณ ท่ีน้ี รวมถึงคาบุคลากร คายา/เวชภัณฑ/อุปกรณตาง ๆ คาสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ตาง ๆ แตนาจะยังไมนับรวมคาใชจายในสวนของผูปวยและญาติ  
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ดังนั้น อาจกลาวสรุปไดวา การดูแลรักษาแบบเดิม ในชวงเวลาท่ีผานมา เปนการดูแล

รักษาท่ีแพง มีคาใชจายสูง เปนการรักษาท่ีรุนแรง แตก็ไมหาย ขาดมิติสัมพันธภาพของความ

เปนมนุษย ท่ีควรจะเก้ือกูลกัน ฟงเขาฟงเรา หรือเขาใจความรูสึกของผูปวยและครอบครัว 

โดยเฉพาะในชวงสุดทายของชีวิต ยิ่งควรเปนการแพทยท่ีใชท้ังศาสตรและศิลปเพ่ือใหผูปวย

รูสึกสงบ สบาย และจากไปอยางสงบสันติ ไมทุรนทุราย ไมฟูมฟาย ไมมีสิ่งคางคาใจ ไมสราง

ความเดือดรอนหรือตราบาปใหกับใคร  

โดยสรุป ประเด็น ประโยชนหรือขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ระหวางแบบเดิม 

แนวรุนแรง ส้ินคิด กับแบบใหม แนวมนุษยธรรม พบวา แนวคิดและรูปแบบระบบ PC 

แบบใหม มีประโยชนในเชิงเปรียบเทียบสูงกวา แนวทางการรักษาผูปวยระยะทายใน

แบบเดิมอยางแนนอน จึงไดรับการตอบสนองจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาลตาง ๆ มาก

ข้ึนและมากข้ึน ถึงแมอาจจะมีปญหาบางในการขับเคลื่อนในชวงแรก ๆ ท่ีคนจํานวนมากยัง

ไมคอยเขาใจวาคืออะไร แตเม่ือมีการสื่อสารในเรื่องประโยชนเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้ให

บุคลากรประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะผูบริหารองคกร/สถานพยาบาล (หลาย ๆ แหง) แพทย 

แพทยเฉพาะทาง พยาบาล และเภสัชกร ท่ีมีใจเก่ียวกับเรื่องการดูแลรักษาผูปวยแนว

มนุษยธรรมเปนทุนเดิมอยูแลว และ/หรือ เคยประสบปญหาท่ีรูสึกอึดอัดขัดใจจากภาวะลัก

ลั่น/กลืนไมเขาคายไมออกเก่ียวกับแนวทางในการรักษามากอน ก็ไดมองเห็น ตอบสนองเชิง

บวก และไดมีการจัดหลักสูตรอบรมประเภทตาง ๆ จํานวนมาก หลากหลายหลักสูตร ตาม

ความสะดวกหรือตามบริบทของผูสนใจ เสริมดวยการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธและการสนับสนุน 

การกระตุน การสงเสริม การอํานวยความสะดวกทุกดานของทีมงานท่ีรับผิดชอบในนาม 

THAPS และศูนย KPC นําโดย รองศาสตราจารย พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล ก็ยิ่งทําใหเกิดการ

ขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคอีสาน (โปรดอาน การขับเคล่ือนและการ

พัฒนาระบบ PC และ  HC : บทวิเคราะหจากมุมมองของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

สงเสริมสุขภาพออตตาวา ประกอบดวย)  

สําหรับในภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็คอย ๆ ขยายตัวออกไป ท้ังท่ีผานวิธีการเชิญทีมงานศูนย 

KPC และ THAPS (โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล) ใหเปนวิทยากร

ตามสถานพยาบาล/หนวยบริการตาง ๆ และการท่ีศูนย KPC และ THAPS เอง ได approach 

ไปท่ีสถานพยาบาลตาง ๆ ท้ังภาคเหนือ ภาคเหนือตอนกลาง ภาคใต และภาคกลาง กลาวคือ 

คณะทํางานไดใชทุกวิถีทางในการทําใหระบบขยายตัว หรือเพ่ิมจํานวนสถานพยาบาลท่ี

ตอบสนองตอเรื่องนี้ เพราะมีตัวอยางท่ีชัดเจนใหเห็นวา ทําแลวดีอยางไรตอสถานพยาบาล 

บุคลากร และตอตัวผูปวยและครอบครัว เรียกวา มีแตไดประโยชนทุกฝาย (win-win) ซ่ึง
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แนนอนวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้ สวนหนึ่งเปนขอพิสูจนใหเห็นวา ผลประโยชนหรือขอไดเปรียบใน

เชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) เปนเรื่องท่ีมองเห็นไดชัดเจน ทําแลวดีกวาแบบ

เกาแนนอน หรืออาจกลาวไดดวยวา เปนเพราะผลประโยชนเชิงเปรียบเทียบชัดเจน จึง

ไดรับการตอบสนองในระดับปานกลาง ดี ถึงดีมาก จากสถานพยาบาลตาง ๆ ตามบริบท

ของแตละแหง ซ่ึงพบวา สถานพยาบาลบางสวนก็มีความประสงคท่ีจะดําเนินการเรื่องนี้

อยูแลวดวย เพียงแตอาจจะยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจน ดังนั้น เม่ือมีตัวอยาง/แมแบบท่ีทํา

แลวเห็นผลชัดเจนและมีประโยชนเชิงเปรียบเทียบท่ีชัดเจน ก็เลยตอบสนองไดอยาง

รวดเร็ว   

 

  

2.  ความสอดคลอง/ความเขากันไดกับแนวคิด ความคิด ความเช่ือ คานิยม  

บรรทัดฐานท่ีเปนอยู   

สําหรับประเด็นนี้ พบวา ในบางพ้ืนท่ียังคงมีปญหาอยู โดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ี

นับถือศาสนาพุทธ แตยังเขาไมถึงหลักศาสนาท่ีแทจริง (หรือท่ีหลาย ๆ ทานเรียกวา เปนการ

นับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบาน หรือตาม ๆ กันมาจากพอแมหรือบรรพบุรุษ แตไมคอย

ทราบหรือไมไดฝกในสาระท่ีแทจริงของคําสอน) หรือไมไดใสใจหรือเขาใจในสาระสําคัญของ

คําสอนอยางแทจริง หรือไมสนใจฝกปฏิบัติ ก็มักจะไมคอยเห็นดวยกับหลาย ๆ เรื่อง 

ยกตัวอยางเชน จํานวนมากมองวา ไมควรพูดเรื่อง การตายหรือการเตรียมตัวตายอยางมีสติ 

(หรือ มรณานุสติ) เพราะเปนเรื่องอัปมงคล เปนตน  

สําหรับในเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคองท่ีบาน ก็ยังคงพบวา มีปญหาใน

หลาย ๆ พ้ืนท่ีเชนกัน เพราะคนจํานวนไมนอย ยังคงมองวา เปนการปลอยท้ิง ไมไดทําการ

รักษา หรือปลอยใหตาย หรือเปนการฆาทางออม ท่ีเรียกวา “การุณยฆาต” ก็ยังมี บางสวน

มองวา การใหยามอรฟนเปนการฆาทางออม แพทยบางสวนยังไมเห็นดวยกับการใหยา

มอรฟน เพราะมองวาเปนยาเสพติด ประกอบกับแพทยบางคน/บางสวน อาจเคยมี

ประสบการณท่ีไมดี ท่ีใชมอรฟนแลวทําใหคนไขเสียชีวิตตอหนาตอตา (ซ่ึงท่ีจริง อาจจะไมใช

การเสียชีวิตจากมอรฟนก็ได แตเปนสภาพของผูปวยเอง) เลยรูสึกผิดหรือติดคางอยูในใจ ทํา

ใหไมเห็นดวยกับการรักษาบรรเทาปวดดวยมอรฟน หรือขาดความม่ันใจไปเลย ก็ยังมี 
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นอกจากนี้ ก็ยังมีแพทยบางสวนท่ีมองวา ควรทุมทรัพยากรลงไปท่ีคนท่ียังไมปวยหรือปวยแต

มีโอกาสหายหรือคนท่ีอยูในวัยหนุมสาว/กําลังแรงงานมากกวาทุมทรัพยากรลงไปท่ีคนท่ีกําลัง

จะตาย หรือผูสูงวัย ก็ยังคงพบอยู 

แตสําหรับในกลุมศาสนาอ่ืน ๆ เชน คริสต อิสลาม ในการศึกษาครั้งนี้ กลับพบวา เปน

กลุมท่ียอมรับเรื่องการตายดี หรือมีการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเรื่องนี้มากกวาหรือดีกวา 

ซ่ึงจากการสัมภาษณพูดคุย/สนทนากับบุคลากรในสถานพยาบาล ผูนําศาสนาอิสลามและ

ญาติผูปวยระยะทายในพ้ืนท่ี ๆ มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามคอนขางหนาแนน พบวา ผู

นับถือศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมไดมีการฝกหรือเตรียมการในเรื่องนี้มามากพอสมควร ท่ี

สําคัญคือ การตายหรือความตายเปนส่ิงท่ีพระอัลเลาะหไดกําหนดไวแลว เปนเหมือนการ

เดินทางไปสูอีกโลกหนึ่ง57

57 ความตายเปนเพียงสวนหนึ่งของการเดินทาง ไมใชการดับสูญ 

และในระหวางท่ีอยูในโลกปจจุบันไดส่ังสอนใหทําความดี ถาใครทําความดี หรือถือเปน

การสะสมเสบียงไวแลว เม่ือการเดินทางไปสูอีกโลกหนึ่งมาถึง ก็มีเสบียงพรอมท่ีจะเดินทาง 

และไมกลัวความตาย และไดส่ังสอนไวเชนกันวา จะไมมีการโศกาอาดูร เพราะไมไดดับสูญ 

สําหรับกลุมผูนับถือศาสนาคริสต ก็มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการตาย และเช่ือวา เปน

พระประสงคของพระผูเปนเจา (Divine God) ทําใหยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดมากกวากลุม

ผูนับถือศาสนาพุทธท่ีไมไดฝกปฏิบัติอยางเห็นไดชัดเจนเชนกัน ยิ่งถาเปนในบริบทของ  รพ. 

เซ็นตหลุยส ซ่ึงเปนสถานพยาบาลแนวคริสต ไดวางเรื่องนี้ไวเปนอันดับแรกตั้งแตกอตั้ง

สถานพยาบาล ซ่ึงบุคลากรทุกคนทราบดีวาภารกิจในการสื่อสารเรื่องนี้กับผูปวยเปนเรื่องปกติ

และผูปวยท่ีนับถือคริสตเม่ือไดรับการสื่อสารเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ีรักษาไมหาย ก็จะสามารถ

เตรียมตัวของตนเองไดอยางดี  

อันท่ีจริงในสวนของกลุมผูนับถือศาสนาพุทธนั้น ในชวงหลังประมาณ 4-5 ปมานี้ พบวา 

ไดมีการสื่อสารเรื่อง มรณานุสติ ผานทางเครือขายพุทธิกา และกลุมองคกรอ่ืน ๆ เชน กลุมเส

มสิกขาลัย ชีวามิตร Peaceful Death กลุมธรรมะเพ่ือการเยียวยา กลุม I see you ฯลฯ และ

                                                      
57 ศาสนาอิสลาม เช่ือวามี 2 โลก คือ โลกปจจุบัน เรียกวา วิญญาสถาน และโลกในภายภาคหนา เรียกวา ปรภพ 

(ซ่ึงมีภาษาหรือคําเรียกในคัมภีรกุรอาน) ดังน้ัน จึงมองวา การตาย คือ การเดินทางไปสูอีกโลกหน่ึง คือ โลกปร
ภพ ไมใชการดับสูญ (ขอมูลจากการสัมภาษณผูนํามุสลิม ท่ีเปนจิตอาสาทํางานเรื่องน้ีรวมกับ รพ.แมสอด อ.แม
สอด จ.ตาก เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 ณ หองประชุมรัตนมณี ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.แมสอด) 
และนาจะเปนเพราะมองวา ไมใชการดับสูญ จึงทําใหชาวมุสลิมยอมรับการตายหรือการเตรียมตัวตายได
มากกวา ก็เปนไปได แตอีกสวนหน่ึงเปนเพราะไดมีการส่ือสารเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยูตลอดเวลา ทําใหชาวมุสลิมสวน
ใหญมีการเตรียมตัว เตรียมใจ หรือมองวาเปนเรื่องธรรมดา จึงไมฟูมฟาย เพราะถูกสอนไมใหฟูมฟาย ซ่ึงท่ีจริง
ศาสนาพุทธก็สอนเชนกัน แตไมคอยไดฝกปฏิบัติ ในขณะท่ีมุสลิมฝกปฏิบัติทุกวัน จนซึมซับในตัวมากกวา 
(ขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณพูดคุยกับผูดูแลผูปวยและทีมรักษาดวย)  

 



290 

ยังมีการนําบุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณในทางสาธารณะ โดยเฉพาะกับคนรุนใหม อาทิ

เชน นิ้วกลม มานําเสนอวิธีการเตรียมตัวตายกอนตาย ซ่ึงพบวา จริง ๆ แลว แนวคิดเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ดูเหมือนไดรับการยอมรับมากข้ึน แตก็ยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมชนช้ันกลางในเมือง

ท่ีเคยมีประสบการณการสูญเสียและสนใจเรื่องนี้อยูแลว58

58 ยังไมคอยแพรกระจายไปยังคน

กลุมอ่ืน ๆ แตสําหรับคนในตางจังหวัด คนท่ีมีปญหาดานฐานะและความเปนอยูจํานวน

มหาศาล ยังเขาไมถึงสิ่งเหลานี้ หรือบางสวนไมไดสนใจเก่ียวกับเรื่องนี้มากเทาใด โดยเฉพาะ

เพศชาย มักจะไมสนใจเรื่องนี้ แมแตตอนท่ีกําลังจะจากไป หรืออยูในชวงสุดทายแลว ใหฝก

ลมหายใจหรือฟงธรรมะ มักไดรับการปฏิเสธ แตจะสนใจดูโทรทัศนมากกวา แตถาเปนผูปวย

เพศหญิงจะรับเรื่องนี้ไดงายกวา หรือมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหตนเองสงบมากกวา (ขอมูลท่ี

ปรากฏออกมาจากการสัมภาษณพยาบาลของสถานพยาบาลแหงหนึ่งในภาคเหนือ) อยางไรก็

ตาม คนท่ีมีฐานะยากลําบากจํานวนหนึ่งท่ีหัวหนาโครงการวิจัยไดมีโอกาสสนทนา/พูดคุยดวย

บอย ๆ (แตไมใชจากพ้ืนท่ีของโครงการประเมินในครั้งนี้) ซ่ึงเปนผูท่ีดื่มสุราคอนขางมาก ก็ระบุ

วา พวกเขาก็ไมไดกลัวความตาย และจํานวนหนึ่งบอกดวยวา ท่ีจริงอยูหรือตายก็ไมตางกัน

เทาไหร เพราะการท่ีมีฐานะท่ีคอนขางลําบากยากจนในปจจุบัน มันก็เหมือนกับการตายแลว

ท้ังเปนนั่นเอง จึงทําใหไมไดฝกปฏิบัติ และจํานวนหนึ่งไมเชื่อเรื่องเหลานี้เลย   

สําหรับระบบการดูแลผูปวยที่บาน (HC) หรือการท่ีผูปวยตองการกลับไปเสียชีวิต

ท่ีบาน และกอนการเสียชีวิต ควรไดรับการดูแลจัดการอาการและทําใหรูสึกสบายไมทนทุกข

ทรมาน โดยมีคนในครอบครัว (ท่ีผานการฝกอบรมจากโรงพยาบาล/ทีมแพทยพยาบาลท่ีดูแล

รักษา) ทําหนาท่ีเปนผูดูแลหลัก (main care giver) เสริมดวยบทบาทของ อสม. จิตอาสา นัก

บริบาลชุมชน หรือผูดูแลท่ีผานการฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังจากองคกรใน

ภาคเอกชนนั้น พบวา รูปแบบนี้มีความสอดคลองกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของภาค

อีสานและภาคเหนือเปนอยางยิ่ง เนื่องจากคนสวนใหญมีความผูกพันกับบาน/บานเกิด และ/

หรือ ชุมชน-หมูบานของตน และเนื่องจากสวนใหญมีความประสงคท่ีจะกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน 

ประเด็นนี้จึงกลายเปนประเด็นท่ีสําคัญมาก และกลายเปนตัวชี้วัดสําคัญในการทํางานดานนี้  

โดยเฉพาะในบริบทของภาคอีสาน ท่ีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลตาง ๆ ในภาคนี้ ตองการ

                                                      
58 โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากฐานสมาชิกกลุม Peaceful Death ทางหนาเว็บเพจ ท่ีมีอยูประมาณ 300,000 กวา

ราย คือ กลุมคนท่ีสามารถเขาถึงระบบออนไลนไดดวยตนเอง ซ่ึงนาจะเปนกลุมคนท่ีมีอายุหลากหลาย แตสวน
ใหญนาจะอยูในวัยกลางคนขึ้นไป และสวนใหญมีเครื่องมือรับการส่ือสารตาง ๆ หรือเขาถึงเทคโนโลยีตาง ๆ แต
อยาลืมวา สังคมไทย ยังเปนสังคมท่ีประสบปญหาเรื่อง Digital Divide ท้ังระหวางพ้ืนท่ีชนบท-เมือง, เมืองใหญ-
เมืองเล็ก, ระหวางวัย และระหวางฐานะทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน การส่ือสารเรื่องน้ีกับกลุมคนท่ียังเขาไมถึงระบบ
ออนไลน และยังไมไดรับสารเกี่ยวกับเรื่องน้ี ผานชองทางอื่น ๆ โดยเฉพาะ การส่ือสารแบบบุคคลกับบุคคล ยัง
เปนส่ิงจําเปน  
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จัดระบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองท่ีบาน 

เปนระบบท่ีสมบูรณ ผูดูแลมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการดูแล ครอบครัวให

ความสําคัญกับการดูแล/ไมบายเบี่ยง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณตาง ๆ 

ท่ีจําเปน กรณีท่ีผูปวยและครอบครัวไมมีความพรอมหรือฐานะไมดี อาทิเชน เตียงปรับระดับ 

ท่ีนอนลม เครื่องชวยหายใจ เครื่องทําออกซิเจน ผาออม หรือแมกระท่ังการชวยปรับปรุงหอง/

บาน/ท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับผูปวย เปนตน  

อยางไรก็ตาม สําหรับในภาคเหนือ (บางเขต บางจังหวัด บางอําเภอ และบางบริบท) 

ยกตัวอยางเชน กรณีของผูปวยท่ีเปนชาวเขา ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล เดินทางลําบาก และใน

เมืองใหญ ดังเชน กรุงเทพมหานคร ท่ีผูปวยจํานวนมากอาศัยอยูในคอนโด แฟลต บานเชา 

หองเชา ฯลฯ พบวา ในกรณีเชนนี้ ผูปวยจํานวนมากหรือสวนใหญตองการเสียชีวิตท่ี 

โรงพยาบาล หรือ ถึงแมวามีความประสงคหรืออยากกลับไปเสียชีวิต ณ ท่ีพักอาศัย ก็ไม

สามารถทําได เนื่องจากเจาของบานหรือเจาของคอนโด/อพารตเมนทไมยินยอม ซ่ึงในกรณี

เชนนี้ ก็ทําใหจําเปนตองมีระบบรองรับการเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล  

ท้ังนี้คณะวิจัย ไดมีโอกาสเยี่ยมสถานพยาบาล ท่ีมีการจัดระบบรองรับการเสียชีวิต

จํานวน 2-3 แหง อาทิเชน รพ.รามาธิบดี ซ่ึงเปนหอผูปวยระยะทายท่ีเรียกวา “ศูนยรามาธิบดี

อภิบาล” (End of Life Ward) ท่ีอนุญาตใหญาติผูปวยมานอนเฝาในหองผูปวย หรือนอน

ใกลเตียงผูปวยไดจนถึงนาทีสุดทาย แตปญหาท่ีพบ ก็คือ ยังมีจํานวนเตียงนอยกวาปญหาและ

ความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน แตท่ีนี่ก็มีแผนท่ีจะขยายหอผูปวยระยะทาย เพ่ือใหสอดรับกับ

สถานการณ ปญหาและความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนในบริบทของเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้ คณะวิจัย ยังไดมีโอกาสเยี่ยม รพ.ราชพิพัฒน สังกัดสํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร ทําใหเห็นวา ระบบ HC, การดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนมีสวนรวม และการ

เตรียมตัวเสียชีวิตท่ีบานของผูปวยระยะทาย ในบริบทเมือง ยังพอมีความเปนไปไดอยู แต

จะตองไดรับความรวมมือและการสื่อสารเชิงรุกรวมกับชุมชนท่ีมีความเขมแข็งอยูแลวระดับ

หนึ่ง หรือผูนําใหความสนใจเรื่องนี้ ซ่ึงท่ี รพ.ราชพิพัฒนแหงนี้ ไดใชกลยุทธท่ีเรียกวา “One 

Community One Nursing Home” หรือ “หนึ่งชุมชน หนึ่งศูนยการดูแลผูสูงอายุ” ใน

การสื่อสารและทํางานรวมกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนประเภทตาง ๆ ท่ีมีความพรอมหรือมีทุน

ตาง ๆ อยูพอสมควรแลว ท้ังทุนดานอาคาร/สถานท่ี/อุปกรณ, ผูนําชุมชนท่ีมีบทบาทและ

ความสนใจในการสรางสิ่งใหม ๆ ใหแกชุมชนของตน, มีความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงพยาบาล/

หนวยงานของรัฐกับชุมชน, มีทีมงานหรือบุคลากรสุขภาพหรือ สหวิชาชีพ หรือทีมงาน อสม. 

ท่ีมีความรูและทักษะในการดูแล ท่ีผานการฝกอบรมเรื่องการดูแลมาระดับหนึ่ง ฯลฯ  
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อยางไรก็ตาม การใชแนวคิดหรือกลยุทธนี้ ก็จะตองรอเวลาในการพิสูจนวาจะสามารถ

ทําไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะในกรณีของการดูแลผูปวยระยะทาย หรือผูปวย PC หรือ

อาจจําเปนตองมีสถานบริบาลคุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice Care) แทน หรือวา จะเกิด

การกระจายตัวของรูปแบบนี้ในบริบทเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานครไดมากนอยเพียงใด 

ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับปจจัยความพรอมตาง ๆ ดังกลาวแลวขางตน รวมท้ังการสื่อสารเชิงรุกของ

หนวยงาน/สถานพยาบาลตาง ๆ ในกรุงเทพฯซ่ึงไมแนใจวามีกระบวนการในการเผยแพรเรื่อง

นี้ในบริบทของสํานักการแพทยกรุงเทพฯ อยางไร เพราะยังไมมีโอกาสไดไปสัมภาษณผูบริหาร

และบุคลากรของสํานักนี้ ท่ีรับผิดชอบในเชิงการพัฒนาระบบแตอยางใด    

โดยสรุป กรณีการยอมรับนวัตกรรมความคิดเกี่ยวกับระบบ PC และการกลับไป

เสียชีวิตท่ีบานในบริบทของเมืองใหญ ก็ยังมีความเปนไปไดอยู แตท้ังนี้ คงอยูภายใตเง่ือนไข

ของสถานพยาบาลวามีศักยภาพในการดําเนินการเรื่องนี้หรือไม หรือมากนอยเพียงใด และ

ข้ึนกับทางชุมชนประเภทตาง ๆ ดวยวามีความสนใจหรือตองการมีสวนรวมในการทําเรื่องนี้

หรือไม คงไมไดข้ึนอยูกับเรื่องคานิยม ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานเดิม ๆ 

ใด ๆ มากนัก แตนาจะอยูท่ีการสื่อสารเจรจา การสํารวจหาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความสนใจ

หรือการทํางานเชิงรุก และการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางถูกทิศถูกทางหรือการสื่อสารเรื่อง

ผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกฝายมากกวา   

นอกจากนี้ คณะวิจัยยังไดมีโอกาสเยี่ยม รพ.ธรรมศาสตรธรรมรักษ ซ่ึงถือวาเปน

สถานพยาบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice) แหงท่ีสองของประเทศไทยก็วาได 5959 

ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยและเครือขายตาง ๆ แตสําหรับท่ีนี่ ก็พบ

ปญหาตาง ๆ อยูพอสมควร ท้ังเรื่องสถานท่ีต้ังของโรงพยาบาล ไมไดตั้งอยูในรั้วเดียวกัน หรือ

ใกลกับ รพ.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ทําใหการเดินทางติดตอ การประสานงาน การสงตอผูปวย 

ฯลฯ ยังมีปญหามากพอสมควร ทําใหจํานวนผูรับบริการยังมีไมมาก (ในขณะท่ีไปเยี่ยม ไมมี

ผูปวยระยะทายมารับบริการเลยแมแตคนเดียว) ประกอบกับคานิยมของคนในเมือง (ท่ีเปน

ญาติหรือลูกหลานของผูปวย) และ/หรือ จะเรียกวาคานิยม ความรู ความเขาใจ และการ

ยอมรับสถานภาพของสถานพยาบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice) ยังไมดี ทําให

ผูรับบริการหรือญาติของผูปวยสวนใหญปฏิเสธท่ีจะใหผูปวยมานอนรอวันตายใน รพ.

                                                      
59 สําหรับสถานบริบาลระยะทายแหงแรกของประเทศไทย คือ รพ.มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ซ่ึงเปน รพ.ทางดาน

มะเร็ง - ขอมูลจากการสัมภาษณ รศ.ดร. จอนผะจง เพ็งจาด ผูรับผิดชอบโครงการฝกพัฒนาศักยภาพผูดูแล
ผูปวยและจิตอาสา ซ่ึงเปนชุดโครงการยอยท่ี 4.4 ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย กับสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ท่ีไดรับทุนจาก สสส. สัมภาษณเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2562 
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ธรรมศาสตรธรรมรักษ ซ่ึงตรงนี้ถือเปนบทเรียนสําคัญในการสราง Hospice ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือกําลังริเริ่มดําเนินการดวยวาจะตองทําอยางไร จะส่ือสารอยางไรให

คนเขาใจเรื่อง Hospice วาคืออะไร มีความสําคัญและความจําเปนอยางไรในบริบทสังคม

ปจจุบัน เปนตน  

โดยสรุป ในภาพรวม พบวา ยังมีประเด็นปญหาเรื่องความเขากันไดกับวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ความเคยชิน และทัศนคติตอการตายและสถานท่ีในการเตรียมตัวตายอยูมาก

พอสมควรในบางบริบท สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะวาเปนเรื่องท่ีคอนขางใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ งสถานพยาบาลเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตระยะทาย (hospice) ท่ีแยกตัวออกมาจาก

โรงพยาบาล อาจจะเปนประเด็นท่ีตองขบคิดรวมกันวาจะสามารถทําใหเกิดเปนจริงและไดรับ

การยอมรับไดจริงอยางไร และควรขจัดปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคภายในองคกร/หนวยงาน 

หรือวางระบบเรื่องนี้ใหดี เพ่ือใหเหลือการบริหารจัดการหรือการแกไข สูรบกับปญหา เฉพาะ

ประเด็นจากภายนอกองคกร จะไดไมตองเหนื่อยกับปญหาจากหลายทาง   

 

 

 

3.  ความสลับซับซอนในการทําความเขาใจและการนําไปใช  

สําหรับประเด็นนี้ พบวา ระบบ PC และระบบ HC มีประเด็นท่ีสลับซับซอนอยูบาง 

เทาท่ีวิเคราะหได พบวา มีความสลับซับซอน และความไมชัดเจนอยู 2-3 ประการดวยกัน 

ครอบคลุมท้ังดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการ ดังนี้คือ  

 ความสลับซับซอนในเรื่ องโครงสรางการบริหารจัดการภายในแตละ

สถานพยาบาล ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากความสลับซับซอนของโครงสรางใหญ 

โดยเฉพาะโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการแบงเปนกรม กอง หรือมี

สวนงานท่ีเหนือข้ึนไป ท่ีสถานพยาบาล/โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตองข้ึนตอคอนขางมาก อยางไรก็ตาม สําหรับกรณีการบริหารจัดการระบบการ

ดูแลผูปวยระยะทาย ฯ นี้ พบวา อยางนอยตองสงผลประเมินตามตัวชี้วัดใหกับ

หนวยงานระดับกรมและสํานักงานปลัด ฯ และอีกสวนหนึ่ง คือ กรณีของสํานัก
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การพยาบาล ท่ีเปนหนวยท่ีตองดูแลเรื่องอัตรากําลังหรือกําลังคนดานวิชาชีพ

พยาบาล ความกาวหนาในสายงาน ฯลฯ ซ่ึงในสวนนี้ ก็พบเชนกันวา ถาบาง

โรงพยาบาลไมไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาฝายการพยาบาล (ซ่ึงอยูภายใตการ

กํากับติดตามดูแล ของสํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข) อยางเต็มท่ี ก็

มักจะเคลื่อนไปไดยาก และทําใหเกิดความขัดแยง/ไมราบรื่นในบรรดาทีมงาน ซ่ึง

ไมเปนผลดีตอการยกระดับคุณภาพระบบ ถึงแมจะมีทีมทํางานดานนี้แบบสห

วิชาชีพ แตถาทีมงานบางสวนรูสึกวายังไมไดรับการยอมรับ ไมไดรับการสนับสนุน

จากหัวหนางานโดยตรง ก็รูสึกวาไมมีความม่ันคง ไมรูทิศทางท่ีชัดเจน ทําใหพลังใน

การขับเคลื่อนลดลง และอาจสงผลตอความยั่งยืนของระบบท่ีพัฒนาข้ึน ถาหนวย

บังคับบัญชาท่ีสูงข้ึนไปไมมีความชัดเจนเก่ียวกับเรื่องนี้   

 ความสลับซับซอนในประเด็นทางวิชาการและการประเมินวิเคราะหวินิจฉัย

ผูปวย พบวา ประเด็นการประเมินและคัดกรองผูปวย มีความซับซอนพอสมควร 

เพราะตองประเมินถึง 9 ดาน (ซ่ึงในการรักษาแบบเดิม ไมตองประเมินมากหลาย

เทานี้) ครอบคลุมท้ังเรื่อง 1. โรค/โรครวม สภาวะโรค 2. สภาวะทางกาย/

สมรรถนะ ซ่ึงตองใชเครื่องมือหลายชิ้นในการประเมิน อาทิเชน ADL (activities 

of daily living) และค า  PPS (performance palliative scale) และ ESAS60 

เปนตน 3. ความสามารถในการตัดสินใจ 4. การรับรูโรค/การพยากรณโรค 5.

สภาวะจิตใจ 6. สังคม 7. ความเปนอยู 8. จิตวิญญาณ และ 9. การเตรียมตัวรับกับ

ความตาย ซ่ึงการประเมินผูปวยท้ัง 9 ดาน ตองใชเวลาและใชเครื่องมือตาง ๆ ชวย

ในการประเมิน  

 

โดยเฉพาะการประเมินดานจิตใจและจิตวิญญาณ ดูเหมือนจะเปนประเด็นท่ีไดรับการ

สะทอนวา เปนการประเมินท่ีทําไดคอนขางยากพอสมควร และปญหาอีกประการหนึ่ง ก็คือ 

                                                      
60 ซ่ึงทีมงานจะตองใชเวลาในการฝกฝนการใชเครื่องมือเหลาน้ีพอสมควร เพราะแตละเครื่องมือก็มีรายละเอียด

พอสมควร และจะตองใชการซักถาม (กรณีผูปวยส่ือสารได) พูดคุย สังเกต และขอมูลจากแหลงอื่น  ๆ ประกอบ
กันดวย และจะตองไมใชการประเมินท่ีติดแบบหรือใชแบบกลไก แตใชเปนแนวทางในการทราบสถานะอาการ 
และบางกรณีตองใชเครื่องมือทุกเครื่องมือผสมผสานกัน สําหรับ เครื่องมือ ESAS (Edmonton Symptom 
Assessment System) จากการทบทวนเอกสารของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
(ทางออนไลน เขาถึงเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563) พบวา เปนเครื่องมือท่ีชวยใหแพทยและทีมรักษา สามารถ
ประเมินปญหาท่ีผูปวยมีเบ้ืองตนและนําไปสูการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการตอไป แตไมใชเครื่องมือในการ
วินิจฉัยปญหาของผูปวย ซ่ึงเปนการประเมินท้ังหมด 9 อาการ คือ ปวด, เหน่ือย/ ออนเพลีย, คล่ืนไส, ซึมเศรา, 
วิตกกังวล, งวงซึม, เบ่ืออาหาร, ความสบายดีท้ังกาย-ใจ, และเหน่ือยหอบ ซ่ึงสเกลในการใหคะแนน คือ 0-10 0 
คือ ไมมีอาการดังกลาว ไปจนถึง 10 อาการรุนแรงท่ีสุด  
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ทีมงานจํานวนไมนอยยังไมแนใจวาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินสภาวะจิตใจของผูปวยนั้น 

สามารถเขาถึงผูปวยไดจริงหรือไม หรือเทาท่ีสังเกตหลายแหง ยังไมคอยใหความสําคัญกับ

เรื่องนี้เทาใด สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะเปนสิ่งท่ีจับตองไดยาก เพราะเปนเรื่องท่ีคอนขาง

นามธรรม แตสวนใหญถูกฝกมาทางดานการดูแลรางกาย ท่ีใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(Laboratory investigation) หรือดูจากผลตรวจเลือด ท่ีมีการศึกษาคนความาพอสมควรแลว 

แตวาทางดานจิตใจและจิตวิญญาณนั้น ยังไมคอยมีความชัดเจน และตองใชขอมูลเชิงคุณภาพ

จากการสังเกต การวิเคราะหการพูดคุย-สื่อสาร การเปดการสนทนา การฟงอยางลึกซ้ึง พรอม

ดวยความสามารถในการตีความ ประกอบดวย ซ่ึงสวนใหญยังไมคอยไดทําในจุดนี้เทาใด 

เพราะไมไดถูกฝกมา จึงยังเปนจุดออนสําคัญในกระบวนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจใน

มิติจิตใจและจิตวิญญาณ  

สําหรับประเด็นการจัดการอาการ (symptom Management) โดยเฉพาะอาการ

เจ็บปวดท่ีทําใหเกิดความทุกขทรมาน ก็พบวา เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีตองการความเชี่ยวชาญ 

และมีความสลับซับซอนพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูปวยมีหลายโรค ทําใหบุคลากร

ทางการแพทย-พยาบาลจํานวนไมนอย ยังไมคอยม่ันใจเก่ียวกับเรื่องการจัดการอาการปวด

และการจัดการอาการรบกวนอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมกับโรคเฉพาะของผูปวยแตละคน ซ่ึงอันท่ีจริงเรื่อง

การจัดการอาการปวด การจัดการอาการไมสบายท่ัวไป และการทําใหเกิดความสบาย 

(pain management, non-pain symptom management and comfort care) ถือเปน

แกนกลางสําคัญของการดูแลผูปวยระยะทายก็วาได รวมถึงการดูแลในชวงชั่วโมงสุดทาย (last 

hours of care) ดวย ดวยเหตุนี้ ศูนย KPC และ THAPS จึงเนนการฝกปฏิบัติกับผูปวย เพ่ือ

ทําใหผูเรียน/ผูเขาอบรมเรื่องนี้ ท่ีเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ ไดสัมผัสกับความจริงท่ี

ซับซอนของผูปวยแตละราย ท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงและประทับใจ

กระบวนการเรียนรูและการฝกปฏิบัติแบบนี้  

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหศูนย KPC และ THAPS ยังคงเปนศูนยกลางการฝกอบรมหรือฝก

ปฏิบัติ ท่ีไดรับความนิยมจากเครือขายท่ีสนใจเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายมากกวาท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

อาจเนนการเรียนในทางทฤษฎีมากเกินไป มีการฝกปฏิบัติกับผูปวยท่ีมีอาการซับซอน 

(complications) นอยไป หรือบางหลักสูตรของบางแหงไมมีกรณีศึกษาหรือผูปวยใหฝก

ปฏิบัติเลย ก็ยังมี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรแกไข-ปรับปรุง เพราะถาเรียนไปแลว ไมสามารถนําไปใชจริง 

ก็ถือวาเปนการสูญเสียเวลาและทรัพยากรเปนอยางยิ่ง  

ดังนั้น จึงอาจกลาวสรุปไดวา ถาศูนยฝกอบรมตาง ๆ ท่ีสรางข้ึน สามารถสรางการ

เรียนรูเก่ียวกับเรื่องนี้อยางถูกตอง ตรงประเด็น เพ่ิมโอกาสในการฝกปฏิบัติกับผูปวย หรือจัด
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ใหมีการเรียนรูจากความเปนจริงท่ีหลากหลายมิติของชีวิตผูปวยไดมากเทาไหร ก็จะชวยลด

ความสลับซับซอนหรือทําใหเกิดสมรรถนะ/ศักยภาพ/ความสามารถและมีความม่ันใจในการ

จัดการอาการปวดและการทําใหผูปวยรูสึกสบายไดมากข้ึนเทานั้น  

สําหรับกรณีการประเมินและการชวยเหลือใหผอนคลายดานจิตใจและจิตวิญญาณ 

ท่ีไดรับเสียงสะทอนมาจากหลายแหงวา ยังเปนสิ่งท่ีคอนขางยาก หรือบางคนกลาววา ยังเขา

ไมคอยถึง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีควรจะมีการฝกฝนใหมากยิ่งข้ึน ถูกตอง แมนยํา ตรงกับ

ความเปนจริงใหไดมากข้ึน สามารถนํามิติทางศาสนาพุทธเขามาผสมผสานกับมิติการให

คําปรึกษาแบบสมัยใหม หรือการเยียวยาทางจิตใจดวยจิตวิทยาแนวพุทธ ท่ีกลุมพระคิลาน

ธรรมดําเนินการอยู และทําใหมีเครื่องมือในการประเมินสภาวะจิตใจ/จิตวิญญาณ บน

ฐานความรูจากประสบการณในการทํางานมานานของกลุมพระคิลานธรรม ก็นาจะทําใหเรื่อง

นี้ไดรับการยอมรับมากข้ึนตามไปดวยอยางแนนอน 

 

 

 

4. ความสามารถในการนําไปทดลองใชได (TRIAL-ABILITY)  

อันท่ีจริง ความสามารถในการนําไปทดลองใช ณ ท่ีนี้ อาจจะไมคอยเขากับบริบทของ

ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยท่ีบานมากเทาใดนัก 

เพราะเปนเรื่องของแนวคิดและระบบท่ีตองเก่ียวของกับผูปวยท่ีอยูในภาวะตาง ๆ ท่ี

ยากลําบาก ท้ังกาย ใจ อารมณ สังคม/ครอบครัว และจิตวิญญาณ บางสวนอยูในภาวะวิกฤต

มาก บางสวนกําลังใกลจะถึงวาระสุดทายหรือชั่วโมงทาย ๆ ของชีวิต ดังนั้น ถาจะทดลองใช

แนวคิดนี้ในองคกรหรือสถานพยาบาล เพ่ือดูวาสถานพยาบาลมีความพรอมไหม ท่ีจะจัดตั้ง

ระบบนี้ข้ึน ท้ังดานสถานท่ี บุคลากร ความรูความสามารถ/ทักษะ ทีมงาน เครื่องมือ/อุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีจําเปน รวมถึงการใชยามอรฟน การฝกใชเครื่องมือตาง ๆ ในการประเมินผูปวย ก็

จะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะประเด็นจริยธรรม 

แตท่ีผานมา ก็มีบางหนวยงาน หรือบุคลากรบางทานพูดในทํานองวา เปนเหมือนการ

ทดลองทํา หรือลองทําดู หรือลองผิดลองถูกเหมือนกัน ซ่ึงพบวา เปนหนวยบริการในระดับ 

โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ท่ีบุคลากรบางสวน/บางทานยังไมมีความรูในเรื่องการจัดการ
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อาการ หรือไมรูเรื่องการดูแลเพ่ือใหรูสึกสบาย (comfort care) ทําใหเนนแตเรื่องการทําใจ 

หรือบอกใหผูปวยทําใจ แตผูปวยรูสึกปวดมาก ไมสามารถทําใจตามท่ีไดรับคําแนะนําได หรือ

เจาหนาท่ีบางคนรูสึกวา การทํางานเรื่องนี้เปนการเพ่ิมภาระงานท่ีมีอยู และรูสึกวาตนเองยัง

ไมคอยพรอมท่ีจะทําเรื่องนี้ไดมากเทาไหร ซ่ึงถาตีความก็เปนเหมือนการฝนทํา ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

จะตองมีการสื่อสารเพ่ือแกไขตอไป เพราะเปนประเด็นทางจริยธรรมท่ีสําคัญมาก   

แตสําหรับสถานพยาบาลระดับจังหวัดและระดับอําเภอในบางพ้ืนท่ี ถึงแมบางแหงดู

เหมือนกําลังทดลองทําหรือเปนการลองผิดลองถูกเหมือนกัน แตก็ไมใชในความหมายของการ

ทดลองทําเชิงนวัตกรรม ในความหมายตามตนฉบับของโรเจอรสและชูเมกเกอร แตเปนการ

ทําแบบลองผิดลองถูก (trial and error) เนื่องจากบริบทขององคกรและระบบโครงสรางท่ี

เปนอยู ยังไมคอยเอ้ืออํานวยมากกวา ประกอบกับมีบุคลากรจํานวนนอย หรือไมพอเพียง 

บุคลากรท่ีสนใจอาจจะยังมีความรูความเขาใจไมมากนัก แตมีใจอยากทํา มีความมุงม่ัน-ตั้งใจท่ี

จะทํา ถึงแมบางอยาง บางเรื่อง อาจดูเปนการลองผิดลองถูก แตไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะทํา

เพ่ือทดสอบนวัตกรรมหรือความไมรูของตน แตกระทําเชนนั้น เพราะบริบทตาง ๆ ยังไม

เอ้ืออํานวยเทาท่ีควรมากกวา เชน กรณีการจัดการอาการปวด (pain management) ท่ียังไม

ม่ันใจในเรื่องการประเมินอาการและการให dose ยา ยังตองปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงใน

สถานพยาบาลบางแหงยังไมมีแพทยดูแลดานนี้อยางจริงจังหรือตลอดเวลา (full-time) ทําให

ตองตัดสินใจดวยตนเอง (ท้ัง ๆ ท่ียังไมคอยแมนในเรื่องนี้ เพราะเพ่ิงเขามาทํา, มีประสบการณ

นอย, เปนแพทยจบใหม เปนตน)  

นอกจากนี้ ในบางพ้ืนท่ี ระบบการใหคําปรึกษาระหวางโรงพยาบาลจังหวัด และ 

โรงพยาบาลชุมชน ก็ยังมีปญหาหรือยังมีชองโหวอีกพอสมควร หรือกรณีการคิดคนสูตร

อาหารโภชนาการเพ่ือผูปวยระยะทาย ที่ยังขาดความรู ยังเปนการลองผิดลอง

ถูก ประกอบกับอุปกรณในการทดลองการผลิตอาหารรูปแบบใหม ๆ เชน อาหารออน ของ

ทานเลนท่ีชวยทําใหเจริญอาหาร ฯลฯ ก็มีนอย เพราะงบประมาณไมเพียงพอ แตก็พบวา บาง

แหง (ยกตัวอยางเชน รพ.ศูนยอุดร) ท่ีนักโภชนาการ/โภชนากร ใหความสําคัญกับเรื่องโภชนา

บําบัดในผูปวยระยะทายมาก เพราะพบวา ผูปวยระยะทายสวนใหญจะมีปญหาเรื่องอาหาร

และเรื่องการกลืน แตบางสวนยังสามารถทานไดอยูหรือตองการทาน แตอาหารท่ีมีอยูก็ไม

เหมาะสม ก็ไดนําอาหารทางการแพทยมาปรับใหมใหเหมาะสมกับบริบทของผูปวย นอกจากนี้ 

ยังคิดคน/ปรับเปลี่ยนสูตรไอศกรีม ดวยการใสรสผลไม หรือการทําเยลลีกลิ่นผลไมผสมไขขาว 

เปนตน ทําใหผูปวยพึงพอใจ  
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สําหรับกรณีการคิดคนนวัตกรรมการดูแลผูปวยระยะทายของแพทยแผน

ไทยในบางแหง จะพบวา ยังเหมือนกับเปนการทดลองทํา ยังไมคอยม่ันใจวาผลจะออกมาเปน

เชนไร หรือควรจะใชวิชาชีพนี้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยบรรเทาอาการตาง ๆ เพ่ือทําให

ผูปวยระยะทายรูสึกสบายไดอยางไร ก็ยังมี แตสิ่งนี้ไมเปนอันตรายมากนัก เพราะเปนการ

ทดลองทําดวยตนเอง และนําไปใชกับรางกายภายนอกของผูปวย เชน การครอบยา พอกยา 

สุมยา รุมยา ท่ีทํากับอวัยวะภายนอก บางอวัยวะ เชน เตานม, ทอง, แขนขา หรือกรณีการ

หายใจไมสะดวก ก็มีสูตรยาท่ีใหใชดมหรือสูดกลิ่น ทําใหหายใจโลงข้ึน หรือในกรณีท่ีมีกลิ่นไม

พึงประสงค จากการมีแผลกดทับหรือแผนอ่ืน ๆ เนา หรือสถานท่ีอยูอาศัยไมคอยสะอาด ฯลฯ 

ก็พบวา แพทยแผนไทยในบางพ้ืนท่ีไดพยายามคิดคนหรือประยุกตใชวัสดุตาง ๆ ในทองถ่ินใน

การชวยดับกลิ่นท่ีไมพึงประสงค และหลังจากนั้น ก็คอยฟงเสียงสะทอนจากผูปวยและญาติวา

ใชไดผลไหม ชอบไหม เปนประโยชนไหม และสวนใหญ พบวา ทําใหผูปวยและญาติเกิดความ

พึงพอใจ ซ่ึงพิจารณาดูแลวการทดลองดังกลาวก็เปนสิ่งจําเปน มิเชนนั้นแพทยแผนไทยก็

อาจจะมีบทบาทไมมากนักในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง   

 

 

 

5. ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได  

ท่ีจริงประเด็นนี้ ก็มีความสําคัญมากประเด็นหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับการสนองตอบ

หรือตอบรับแนวคิดและระบบการดูแลผูปวยระยะทายและระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีทําใหผูปวยไดรับการดูแลดีข้ึน ไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษยท่ีมีคุณคา มี

ศักดิ์ศรี ไมวาเขาจะเปนใคร มีสถานภาพอะไร อยางไร โดยเฉพาะคนจนท่ีมีความทุกข ผูปวย

ท่ีถูกทอดท้ิง ผูปวยไรญาติ/ไมมีญาติพ่ีนองดูแล ผูปวยท่ีดูแล/ชวยเหลือตนเองไมได ผูปวยท่ีไม

มีอาหาร/เครื่องนุงหม/บานพัก-ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม ผูปวยท่ีตองการพบหนาพอแมพ่ีนองลูก

ของตนกอนเสียชีวิต ฯลฯ ซ่ึงไดรับเสียงสะทอนจากหลายแหง หลายฝาย หลายระดับวา การ

มีแนวคิดและการพัฒนาระบบ PC ทําใหมีทางออกในการชวยเหลือคนไขหรือผูปวยท่ีประสบ

ภาวะยากลําบากทุกขทรมานดังกลาวเหลานั้น และหลังจากท่ีสามารถชวยเหลือผูปวยท่ีมี

สถานภาพความยากลําบากตาง ๆ เหลานั้นแลว โดยเฉพาะในการชวยใหตายดี ไมมีสิ่งใดติด
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คางคาใจ ไมทนทุกขทรมานมากจนเกินไปในชวงสุดทายของชีวิต ก็ทําใหรูสึกวาชีวิตของ

ตนเองมีคุณคา มีศักดิ์ศรีมากข้ึนตามไปดวย แมแตพระสงฆ ก็ยังรูสึกวาการบวชเปนพระของ

ทานมีคุณคามากข้ึน เม่ือไดมีโอกาสเขามาทําบทบาทหรือมีสวนในการเยี่ยมบานหรือให

กําลังใจกับผูปวย ตลอดจนถึงบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขบางสวน และทีมผูดูแล

อาสาจํานวนหนึ่งท่ีไดมีโอกาสสนทนาดวย พบวา บางคน เกิดความตระหนักหรือการฉุกคิดได 

ทําใหหันมาดูแลตนเองและคนในครอบครัวไดดีข้ึน สื่อสารพูดคุยกันในครอบครัวมากข้ึน/

เขาใจกันดีข้ึน เทากับวาการท่ีตนเองไดรวมเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลผูปวยระยะทาย

นั้น ไดเปลี่ยนโลกทัศน มุมมองตอชีวิตของตนเองและผูคนรอบขางไปดวย ทําใหมีความ

ออนโยนมากข้ึน เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษยดวยกันมากข้ึน  

นอกจากนี้ ผูนําชุมชนทองถ่ินบางแหง ก็กลาวเชนเดียวกันวา ทําใหคนในชุมชนจํานวน

ไมนอยหันกลับมาดูแลเอาใจใสคนในครอบครัวของตนและคนอ่ืน ๆ ในชุมชนมากข้ึน สําหรับ

แพทยท่ีเคยมีปฏิกิริยาตอตาน หรือไมเห็นดวยกับการทําเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายก็

เชนกัน พบวา จํานวนไมนอยก็เปลี่ยนกระบวนทัศน มุมมอง ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องนี้ บางคนท่ี

มีสถานภาพเปนถึงผูบริหารสถานพยาบาลดวย ก็ไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง เม่ือประสบกับ

ตนเองหรือคนในครอบครัวหรือพอแมของตน ทําใหเห็นคุณคาและใหการสนับสนุนในการ

พัฒนาระบบมากยิ่งข้ึนก็มีอยูสองสามแหงเชนกัน  
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2: ชองทางในการกระจาย/เผยแพร/สื่อสาร ตัวนวัตกรรม หรือ ระบบ PC  

สําหรับชองทางในการเผยแพร/สื่อสาร ณ ท่ีนี้ หมายรวมถึง กระบวนการและวิธีการใน

การเผยแพร-แพรกระจาย-สื่อสารแนวคิด สาระสําคัญ นวัตกรรม เครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับระบบการดูแลผูปวยระยะทายวา เผยแพร/สื่อสารอะไร โดยใคร ดวยวิธีการอะไร หรือ 

เผยแพร-กระจายไปท่ีแหลงใด ผานชองทางใด จากไหน ไปไหน ซ่ึงตามท่ีโรเจอรส (Rogers, 

1962: 17-18) ไดกลาวไวนั้น พบวา มี 2 ชองทางใหญ ๆ ท่ีสําคัญ คือ 1. ชองทางการ

ส่ือสารมวลชน (mass media channels) ซ่ึงเปนการสื่อสารกับกลุมคนขนาดใหญ ผาน

เครื่องมือตาง ๆ ท่ีจะสามารถสงสารไปยังคนกลุมตาง ๆ จํานวนมาก หลากหลายประเภทใน

คราวเดียวกัน ในการสื่อสารแตละครั้ง และ 2. ชองทางความสัมพันธท้ังท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการระหวางบุคคล (interpersonal channels) ซ่ึงเปนการติดตอสื่อสารท่ีมีการ

เผชิญหนากันหรือมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางบุคคล หรือบุคคลตอบุคคล หรือบุคคล

กับกลุมคน หรือกลุมคนกับกลุมคน 

สําหรับการวิเคราะห ณ ท่ีนี้ จะมุงเนน (focus) ไปท่ีโครงการยอยท่ี 1 ภายใตชุด

โครงการท่ี 2 คือ ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย (รับผิดชอบโดย THAPS) ท่ี

มุงเนนเกี่ยวกับการสรางความตระหนักทางสังคม ภายใตช่ือ “โครงการสรางความ

ตระหนักเรื่องวิถีสูการตายอยางสงบ” (รับผิดชอบโดย คุณวรรณา จารุสมบูรณ และ

เครือขายพุทธิกา) และเสริมดวยเนื้องานดานการส่ือสาร และ/หรือ ชองทางในการส่ือสาร

ของโครงการยอยท่ี 4 ท่ีประกอบดวย 4 โครงการยอย ท่ีทําเก่ียวกับเรื่อง 1.การพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2.การ

จัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย เภสัชกรและผูสนใจงาน

ดานการบริบาลผูปวยระยะทาย 3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลดานการบริบาล

ผูปวยระยะทาย และ 4. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยและจิตอาสา  

สําหรับการขับเคลื่อนเชิงการสื่อสาร หรือชองทางการสื่อสารของโครงการสรางความ

ตระหนักตอวิถีการตายอยางสงบนั้น พบวา ไดพยายามขับเคลื่อนดวยชองทางสําคัญท้ัง 2 

แบบ ตามท่ีโรเจอรส กลาวไว คือ ท้ังแบบสื่อสารมวลชนหรือสื่อสารสาธารณะกับคนกลุมใหญ 

ท่ีมีหลายบริบท หลายสถานภาพ ครอบคลุมท้ังประชาชนท่ัวไป บุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข กลุม-องคกรตาง ๆ ฯลฯ และ แบบท่ีสองคือ แบบเผชิญหนาหรือมีปฏิสัมพันธซ่ึง

กันและกันระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล และกลุมบุคคลกับกลุมบุคคล  

กรณีการใชสื่อมวลชนเพ่ือการสื่อสารสาธารณะในวงกวางนั้น พบวา โครงการ ฯ และ

แกนขับเคลื่อนหลัก ไดใชท้ังสื่อหลัก เชน วิทยุ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ และ
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สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เชน ไลน เฟสบุค เว็บเพจ เว็บไซด ยูทูป และมีการจัดพิมพเอกสาร 

ผลิตสื่อตาง ๆ หลายประเภทท้ัง หนังสือเลมเล็ก (นาอาน/อานงาย) หนังสือวิชาการ วีดีโอ วี

ซีดี ฯลฯ  

นอกจากนี้ ยังไดยอยเนื้อหาในการสื่อสาร และจัดทําเปนเอกสารสําคัญอีกสองสามชิ้น 

อาทิเชน “ปทานุกรมความตาย” ซ่ึงพบวา มีคําเก่ียวกับความตาย 50 กวาคํา ท่ีคนในสังคม

ใชเพ่ือหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดคําวา “ตาย”และหนังสือ “เพ่ิมความตายเปนเพ่ือน” รวมถึงการใช

เทคนิค/กลวิธีตาง ๆ เขามาชวยในการปลูกฝงจิตสํานึกหรือความตระหนักตอชีวิตและความ

เปนไปของชีวิตของตนเองของแตละคน อาทิเชน เกมไพชีวิต สําหรับเอกสารคูมือสําคัญ ท่ี

สามารถนําไปใชในสถานพยาบาล ท่ีผลิตออกมาและสงผลเปนอยางมากตอการ

เปล่ียนแปลงในสถานพยาบาล หรือทําใหสถานพยาบาลมีเครื่องมือ/คูมือท่ีชัดเจน ท่ีจะทํา

ใหสามารถแปลงแนวคิดสูการปฏิบัติท่ีสัมผัสได ก็คือ “สมุดเบาใจ”61 ซ่ึงตอมาไดมีการ

นําไปใชในสถานพยาบาลตาง ๆ อยางแพรหลายท่ัวประเทศ แตอาจจะมีหลายรูปแบบ 

(Version) หรือมีรูปแบบ/เนื้อหาสาระท่ีผันแปรไปตามบริบท ความเขาใจ การตีความ ความ

สะดวก ทรัพยากรท่ีมีอยู ระยะเวลาท่ีใชในการทํา ฯลฯ ของแตละแหง ซ่ึงตอไปอาจจะตองมี

การพัฒนาใหไดมาตรฐานเดียวกัน เม่ือทุกฝายมีความพรอมมากข้ึน มีทรัพยากรมากข้ึน มี

ระยะเวลามากข้ึน    

  

                                                      
61 สําหรับสมุดเบาใจน้ี อันท่ีจริงจัดทําขึ้นในชวงปท่ี 2 ของการทํางานภายใตโครงการสูวิถีการตายอยางสงบ  
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สําหรับบุคคล รายการทีวี ท่ีมีภาพลักษณสาธารณะ และ/หรือ มีอิทธิพลตอสาธารณะ 

(Influencer) ท่ีเขามาชวยทําใหการสรางความตระหนักเก่ียวกับเรื่อง “วิถีการตายอยาง

สงบ” ไดรับการยอมรับจากสาธารณะหรือขยายตัวมากข้ึน ก็คือ รายการสามัญชนคนไทย 

และ พระไพศาล วิสาโล วัดปาสุคะโต จ.ชัยภูมิ (ซ่ึงทานมีบทบาทเปนท่ีปรึกษาของเครือขาย

พุทธิกาดวย) นอกจากนี้ ก็มีพระจิตร จิตตสังวโร สังกัดวัดปาธรรมอุทยาน จ.ขอนแกน 

สําหรับพระไพศาล ถือเปนสื่อบุคคลท่ีมีพลังและศักยภาพในการทําใหคนท่ัวไปสนใจเก่ียวกับ

เรื่องนี้มากข้ึนอยางมองเห็นไดชัดเจน เพราะมีภาพลักษณในสาธารณะหรือในวงกวางอยูแลว 

และทานไดเขียนหนังสือเก่ียวกับเรื่องนี้จํานวนมากมาเปนเวลานาน ซ่ึงหนังสือท่ีทานเขียน

ไดรับการนําไปใชในวาระและโอกาสตาง ๆ โดยเฉพาะในพิธีฌาปนกิจของประชาชนท่ัวไป 

โดยการใหประชาชนสมทบคาใชจายตามศรัทธา  

สําหรับ พระจิตร จิตตสังวโร ทานเคยทํางานในแวดวงสื่อและธุรกิจมากอน เคยเปนท่ี

ปรึกษาดานการสื่อสารใหกับ สสส.และเปนกรรมการบริหารแผนงาน สสส.ดวย กอนท่ีจะมา

บวช และสามารถสื่อสาร และ/หรือ เชื่อมประสานในวงการของคนท่ีทําสื่อไดดี มีเครือขาย

กวางขวางและอีกสวนหนึ่งเปนเพราะมีนองชายอยูในวงการบันเทิงดวย และเม่ือทําการ

ขับเคลื่อนในภาคสาธารณะหรือมีการสื่อสารสาธารณะในวงกวางไปไดระยะหนึ่ง จึงทําการ

ขับเคลื่อนแบบเจาะกลุม - ซ่ึงจริง ๆ แลวการสื่อสารในระยะนี้ โครงการ ฯ และทีมงานหวังผล

ในกลุมคนอายุ 35-55 ป มากท่ีสุด เพราะเปนกลุมคนท่ีควรจะเตรียมตัวในดานตาง ๆ แตเนิ่น 

ๆ ท้ังเรื่องการดูแลสุขภาพ การเตรียมการดานความรูและทักษะ การเก็บออมเพ่ือเผชิญกับ

เหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคต การดูแลคนในครอบครัวหรือพอแมท่ีมีอายุมาก ฯลฯ เปนตน 

ในระยะตอมา จึงนําไปสูการขับเคลื่อนหรือสื่อสารแบบเจาะกลุมหรือกลุมเฉพาะ

ประเภทตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกัน หรือ การใชการสื่อสารแบบท่ี 2 คือแบบเผชิญหนา หรือ

แบบมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันมากข้ึน ดวยการจัดการประชุมปฏิบัติการ (workshop) 

รูปแบบตาง ๆ ท่ีจะสามารถเจาะลึกกลุมคนท่ีเฉพาะเจาะจงวาเปนใคร กลุมไหน ควรสื่อสาร

อะไร อยางไร มีเนื้อหา (content) อะไร ธรรมชาติของแตละกลุมเปนอยางไร แตตรงนี้ ก็มี

บทเรียนสําคัญเกิดข้ึน คือ คนสวนใหญไมอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องความตาย เลยปรับช่ือเปน 

“ความตายพูดได”  
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นอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดงาน (event) ตาง ๆ ท่ีจะเปนการผลักดันหรือขยายผลออกไป

ยังกลุมคนใหม ๆ ท่ีไมใชแคกลุมอายุ 35-55 ป เหมือนในปท่ี 1 ดวยการเชิญบุคคลสําคัญจาก

ทิเบต คือ ริมโปเชโซเกียลมาจัดงานท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการตอบรับดีมาก มีคน

เขารวมเต็มหองประชุมใหญ และทําใหการจัดงานครั้งนี้สามารถเขาถึงกลุมคนกลุมใหม ๆ 

จํานวนมาก ทําใหมีการขยายผลออกไปในหลาย ๆ ทิศทาง โดยเฉพาะในกลุมนักธุรกิจ กลุม

วิชาการ กลุมนักศึกษา กลุมคนชั้นกลางในเมืองท่ีมีอาชีพตาง ๆ กันมากข้ึน ซ่ึงตรงนี้สวนหนึ่ง

เปนผลจากการขับเคลื่อนของกลุมชีวามิตร และศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีนําโดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ไปพรอม ๆ กันดวย    

สําหรับเนื้องานในสวนของโครงการยอยท่ี 4 ท่ีทําเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร/องค

ความรู/การจัดการความรู การจัดตั้งศูนยฝกอบรมท้ัง 4 ภูมิภาค และการพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข ท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร จิตอาสา ผูดูแล/ครอบครัว

นั้น พบวา แตละโครงการยอย ก็มีชองทางในการสื่อสาร การเผยแพร ท่ีมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน

ไป สําหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะทายในหลักสูตร

แพทยศาสตรนั้น จากการพูดคุยสนทนากับผูรับผิดชอบหลัก คือ นพ.จิโรจน สูรพันธ คณะ

แพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ซ่ึง ณ ขณะนั้น ทานเปนกรรมการ

ของ THAPS ดวย)62 พบวา โครงการไดสื่อสารผานชองทางความสัมพันธท่ีมีอยูเดิม ตามท่ี

ระบุไวในเชิงอรรถดานลางนี้ ซ่ึงก็คือ เครือขายโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ และไดเชิญให

มาเขารวมประชุมเพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือในการจัดทําหลักสูตรการดูแลผูปวยระยะทายใน

หลักสูตรแพทยศาสตรของแตละสถาบัน และไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันในดานการ

ดูแลผูปวยระยะทายท่ีแตละคน แตละหนวยงาน แตละสถาบันทําอยูแลว นอกจากนี้ ยังนํา

หลักสูตรของตางประเทศมาดูดวยกัน และตองการจัดทํา/ผลักดันใหมีหลักสูตรหรือวิชาสอน

เก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายใหเสร็จภายในเวลาประมาณปครึ่ง (ดําเนินการในชวงป 

2558-2559)  

                                                      
62 สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย เปนองคกรท่ีกอต้ังขึ้นจากฐานความสัมพันธของบุคลากรทางการแพทย 

(โดยเฉพาะอาจารยแพทยสวนหน่ึง ท่ีสนใจเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย) ซ่ึงท่ีจริงบุคลากรเหลาน้ีไดเช่ือมกัน
เปนเครือขายโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ท่ีมีสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดานการแพทยท่ัวประเทศประมาณ 
12-13 แหงในชวงตน และขยายเปน 17-18 แหงในชวงตอมา เพ่ือทํางานเรื่อง การปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับ
สุขภาพ หรือเพ่ิมเรื่อง การสงเสริมหรือสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เขาไปในหลักสูตรการเรียน
การสอนแพทยศาสตร และ/หรือแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทุนจาก สสส. ในชวงระหวางป พ.ศ. 
2547-2554 ภายใตรม/การกํากับ/ติดตาม/ดูแล/และสงเสริมของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
(กสพท.) – สําหรับประเด็นการดูแลผูปวยระยะทายน้ี เปนหน่ึงในสามส่ีประเด็นหลักท่ีเครือขายใหความสนใจ
รวมกันมาต้ังแตป 2547-48 ประกอบดวยเรื่อง อาชีวอนามัย, การจัดการความรู, และการดูแลผูปวยระยะทาย 
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อยางไรก็ตาม หลังจากจัดประชุมไปแลว63

63 เวนระยะประมาณ 6 เดือน ไดมีการติดตาม

ความคืบหนา พบวา มีเพียง 5 สถาบัน ท่ีตอบกลับ หรือแจงวากําลังดําเนินการพัฒนา/บูรณา

การหลักสูตรกันอยู แตครึ่งหนึ่งก็ไมมีความคืบหนา ซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการ (อ.นพ.จิโรจน สูร

พันธ) ไดวิเคราะหวา การผลักดันใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของแตละแหง ยังไม

คอยประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรจะเปน ณ ขณะนั้น นาจะเปนผลมาจากการท่ีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมไดเขารวมการพูดคุยดวยตนเองตั้งแตตน ทําใหมีปญหาการสื่อสาร/

การผลักดันอยางตอเนื่องในองคกรหรือคณะแพทยศาสตรแตละแหงในชวงเวลานั้น ประกอบ

กับมีเวลานอยในการทํางานเรื่องนี้ หรือมีเวลาเพียงแคปกวาเทานั้น   

ในกรณีนี้ อาจกลาวไดวา ชวงเวลาการทํางานคอนขางสั้น, ไดรับงบประมาณไมมาก, 

ขาดแรงจูงใจ, แตละทานมีภารกิจมากอยูแลว, ไมไดตัวบุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลง (คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) ทําใหการผลักดันใหคณะแพทยตาง ๆ เปด

สอนหลักสูตรหรือมีวิชาดานการดูแลผูปวยระยะทาย ยังไมไดผลเต็มท่ีตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ไว สําหรับอีกชองทางหนึ่งท่ีเปนไปได และไดเกิดข้ึนในชวงหลัง ก็คือ การเผยแพร/สื่อสาร/

กระจายแนวคิดผานไปทางราชวิทยาลัยตาง ๆ ซ่ึง รองศาสตราจารย พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล 

ในฐานะผูรับผิดชอบหลักไดดําเนินการเผยแพร/สื่อสาร/กระจายทุกชองทาง ซ่ึงตอมาในป 

พ.ศ.2561 ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย ไดมีการจัดทําหลักสูตร

เวชศาสตรครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง หรือ เรียกเต็ม ๆ วา “หลักสูตรเพ่ือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมดานเวชศาสตรครอบครัวการบริบาลแบบประคับ 

ประคอง”  ใชเวลาเรียน 1 ป  

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การใชชองทางการเผยแพร/สื่อสาร/กระจายท่ีถูกตอง มุงตรง

ไปยังกลุมเปาหมายท่ีสําคัญของเรื่องนั้น ๆ และเพ่ิมการสื่อสารทุกชองทาง โดยเฉพาะการ

สื่อสารแบบบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล กลุมบุคคลกับกลุมบุคคลใหถูกตอง ตรง

ประเด็น มีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการยอมรับแนวคิดหรือนวัตกรรม 

ซ่ึงในกรณีนี้ ก็คือ หลักสูตรการดูแลผูปวยระยะทายในหลักสตูรแพทยศาสตร ซ่ึงตอมา พบวา 

มีความชัดเจนในหลาย ๆ สถาบัน (แตก็ตองใชเวลาในการทําใหเกิดการยอมรับมากพอสมควร) 

เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

                                                      
63 โครงการ ฯ ไดจัดประชุมท้ังหมดจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ มีอาจารยแพทย

และผูเกี่ยวของ (ซ่ึงสวนใหญไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) เขารวมประมาณ 30 ทานจากสถาบันตาง ๆ  ท้ัง
ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ประมาณ 10 กวาแหง และครั้งท่ีสองจัดขึ้นท่ีจังหวัดขอนแกน โดยทาง พญ.
ศรีเวียง ไพโรจนกุลและทีมงาน เปนผูรับผิดชอบในการจัด ซ่ึงเปาหมายหลัก ก็คือ การรวมกันพัฒนาหลักสูตร
และผลักดันใหมีการใชหลักสูตรในโรงเรียนแพทย 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎ เปนตน  

สําหรับเนื้องานดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย พยาบาล เภสัชกร ผูดูแลผูปวย 

และจิตอาสา ท่ีดําเนินการโดย รองศาสตราจารย พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล (ทําเรื่อง การ

พัฒนา ศักยภาพแพทย และ เภสั ชกร ) และ เครื อข า ยจ ากคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ทําเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล) และวิทยาลัย

สภากาชาดไทย64

64 (ทําเรื่องการพัฒนาผูดูแลผูปวยและจิตอาสา) นั้น  

จากการสัมภาษณและการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ พบวา แกนหลักของแต

ละกลุมงาน ไดใชวิธีการสื่อสารท้ังแบบสาธารณะ/สื่อสารมวลชน และแบบสื่อสารแบบ

เผชิญหนา/มีปฏิสัมพันธกันผานกลุมทํางานตาง ๆ ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แต

เนนการใชสื่อท่ีมีอยูแลวของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของและ

เชื่อมกันเปนเครือขายอยูแลว แตสวนใหญส่ือสารผานทางเว็บไซดของสมาคมบริบาลผูปวย

ระยะทาย สําหรับชองทางการสื่อสารของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ท่ีทํา

เรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาล) พบวา สวนใหญใชเครือขายโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือท่ี

คณะพยาบาลศาสตรมีความสัมพันธกันอยูแลว รวมถึงกลุม/องคกรของพยาบาล เชน ชมรม

พยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ชมรมพยาบาลเฉพาะทาง ชมรมพยาบาลประคับประคอง 

สมาคมพยาบาลของแตละจังหวัด เปนตน ซ่ึงก็ถือวา เปนการสื่อสารแบบกลุมบุคคลกับกลุม

บุคคล  

ในสวนของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ท่ีทําเรื่องการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูปวยและอาสาสมัครหรือจิตอาสาท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

(เชียงใหม, ขอนแกน, นครศรีธรรมราช, สงขลา) นั้น พบวา ถาเปนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนใหญดําเนินการผานทางศูนยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนชองทางท่ีเปน

ทางการ และเปนแบบบุคคลกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ซ่ึงโดยปกติ ทางวิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย ก็มีเครือขายทางดานนี้อยูแลว เพราะมีระบบการติดตามดูแลผูปวยอยาง

ตอเนื่อง ท่ีตองประสานกับทางสํานักอนามัย สํานักการแพทยของ กทม.และศูนยบริการ

สาธารณสุขตาง ๆ แตถาเปนการจัดกิจกรรม/การอบรมในตางจังหวัด ก็ใชเครือขาย อสม. 

ของแตละจังหวัด ท่ีมีความสัมพันธกับสถานพยาบาล หรือหนวยบริการ/โรงพยาบาล/

สถานพยาบาลของแตละจังหวัดอยูแลว  

                                                      
64 ตอมาภายหลังไดเปล่ียนชื่อเปน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เม่ือป พ.ศ. 2561 
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3: เวลา/ระยะเวลา/ชวงเวลา (TIME) ในการเผยแพรนวตักรรมหรือระบบ 

PC  

สําหรับคําถามเก่ียวกับเรื่อง เวลา/ระยะเวลา/ชวงเวลา ในการติดตอสื่อสาร เผยแพร 

กระจายนวัตกรรม ณ ท่ีนี้ ก็คือ การเผยแพรและกระจายแนวคิดและรูปแบบ PC และ HC ได

ดําเนินการภายใตเวลา ชวงเวลา หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม แคไหน อยางไร สําหรับ

โครงการนี้ดําเนินการในชวงระหวางป พ.ศ. 2556-2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีตอเนื่องจากการ

ดําเนินงานของกลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพดานการสรางเสริมสุขภาพท่ีไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส. ในชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2555  

ซ่ึงการทํางานในชวงแรกของการพัฒนาบุคลากรสุขภาพดังกลาว เปนเหมือนการ

ทํางานในภาพกวางในการปรับกระบวนทัศนของบุคลากรสุขภาพ ใหเขาใจเรื่อง “สุขภาพ” 

(health) ท่ีกวางและลึกมากกวาแคเรื่อง “โรค” (disease) ทําใหบุคลากรสุขภาพมองเห็น

ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล (ปจจัยภายในตาง ๆ ของบุคคล เชน ปจจัยทางพันธุกรรม 

ชีววิทยา ฯลฯ) ความเจ็บปวยของบุคคล/กลุมคน พฤติกรรมของปจเจกบุคคล/กลุมคน กับ

สิ่งแวดลอม (ท้ังกายภาพ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมือง นโยบาย ฯลฯ) และระบบ

บริการสุขภาพ  

นอกจากการมุงเนนไปท่ีการปรับกระบวนทัศนเรื่องสุขภาพแลว ก็ยังเนนเรื่องการ

สงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนและบุคลากรสุขภาพเอง มีสุขภาพท่ีดี สามารถปองกันโรค

ใหกับตนเองไดกอน ในกรณีท่ีปองกันได และสามารถดูแลตนเองไมใหปวยดวยโรคท่ีสามารถ

ปองกันได ท่ีเรียกวา “การสรางสุขภาพ แทนการซอมสุขภาพ” เพ่ือลดการเจ็บปวยและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี หรือ ถึงแมกายปวย แตสามารถดูแลจิตใจ อารมณ สังคม ปญญาและจิต

วิญญาณไมใหปวยตาม ซ่ึงบุคลากรควรสามารถทําเรื่องนี้ใหเปนแบบอยางกอน จึงจะสามารถ

ไปสื่อสารหรือทํางานในการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนหรือคนท่ัวไปตอไปได   

ดังนั้น เม่ือ THAPS  ไดเขามาดําเนินการในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง (ซ่ึงท่ีจริงเปนเรื่องท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจง มีความลึก และมีความสลับซับซอนมากพอสมควร) ก็ไดทําใหบุคลากร

สุขภาพท่ีผานการปรับกระบวนทัศนเก่ียวกับเรื่องนี้มาแลว ตามท่ีกลาวขางตน สามารถ

สนองตอบตอเรื่องนี้ไดอยางรวดเร็ว ดีข้ึนและมากข้ึน มากกวาบุคลากรท่ีไมเคยสัมผัสกับเรื่อง

นี้มากอน เพราะจํานวนมากเขาใจเรื่องการสงเสริมสุขภาพคอนขางดีถึงดีมากอยูแลว ซ่ึงใน

เรื่องการดูแลผูปวยแบบ PC ก็เชนกัน ท่ีสามารถนําเอาแนวคิดและกระบวนทัศนดังกลาวมา

ขางตนมาใชได ถึงแมจะเปนผูปวยระยะทายแลวก็ตาม แตชีวิตของมนุษยทุกคนมีคุณคา มี

ศักด์ิศรี จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได ถึงแมรางกายปวย แตใจ อารมณ 
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สังคม/ครอบครัว/คนรอบขาง จิตวิญญาณ ไมจําเปนตองปวยตามไปดวย ประกอบกับเปน

ชวงเวลาท่ีสังคมไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน ซ่ึงจะมีผูปวยสูงอายุ ผูปวยติด

บาน-ติดเตียง ผูปวยท่ีตองการการฟนฟู และผูปวยระยะทายเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การจัดทํา

หรือการสื่อสาร เผยแพรเรื่องนี้ในชวงเวลาดังกลาว จึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมเปนอยางยิ่ง  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาชวงเวลาการทํางานท้ังหมด 3 ป กับเนื้องานตาง ๆ ท่ีระบุ

ไวในขอเสนอของชุดโครงการ ฯ พรอมตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวนมาก ก็ถือวาเปนชวงเวลาท่ี

สั้นไป ซ่ึงเทาท่ีไดรับขอมูลมา กอนท่ีชุดโครงการจะสิ้นสุดระยะเวลาการทํางานตามท่ีระบุไว 

ทางผูรับผิดชอบหลัก ก็ไดเสนอท่ีจะขอตอชวงเวลาการทํางานอีกระยะหนึ่ง แตกลับไมไดรับ

การตอบรับจากผูรับผิดชอบหลักของ สสส. สํานัก 7 ณ ขณะนั้น ทําใหงานหยุดชะงักไป แต

ทางผูรับผิดชอบหลักและเครือขาย ก็ไมไดยอทอ ยังคงดําเนินการดวยชองทางตาง ๆ อยาง

ตอเนื่ อง  โดยได รับ ทุนสนับสนุนจากหลาย ๆ แหล ง  เชนจากคณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ สสส. สํานัก 5 เปนตน  

ดังนั้น การพิจารณาชวงเวลาและระยะเวลาในการสนับสนุนทุน โดยดูผลงานท่ีเกิดข้ึน 

พรอมท้ังจัดใหมีการติดตามและประเมินผลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม มีความสอดคลองกัน ไม

ปลอยไวนานเกินไป (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาไดมีการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ี

สามารถดําเนินการควบคูหรือพรอม ๆ กันกับการปฏิบัติการ เหมือนท่ี สสส. เคยใชรูปแบบนี้

มากอน) ก็จะยิ่งชวยทําใหสังคมไมเสียโอกาสในการพัฒนาและสามารถยกระดับคุณภาพของ

ระบบการดูแลผูปวยระยะทายและระบบการดูแลผูปวยท่ีบานแบบประคับประคอง หรือ

สามารถชวยทําใหระบบมีพัฒนาการตอไปไดเรื่อย ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานได

มากข้ึน จนมีความครอบคลุมท้ังในมิติเชิงเนื้อหา เชิงพ้ืนท่ี/สถานพยาบาล เชิงกลุมเปาหมาย 

เชิงเครือขายการทํางาน ท่ีมีนัยยะและความหมายตอสังคมไทยเปนอยางยิ่ง  
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สําหรับการจัดกิจกรรมอบรมของแตละหลักสูตร พบวา มีชวงเวลาและ

ระยะเวลาการจัดท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของผูเขารับการอบรม ท่ีมีเวลาวาง 

หรือความสะดวก ไมตรงกัน ไมเหมือนกัน บางสวนสามารถเขารวมไดในระยะยาว เชน สอง

สัปดาห สี่สัปดาห หรือ หนึ่งเดือน สองเดือน หรือ อาจนานถึงสี่เดือน แตสวนใหญไมสามารถ

ลางานไดนานขนาดนั้น ดังนั้น ผูรับผิดชอบหลักหรือสมาคมบริบาลผูปวยระยะทายและศูนย

การุณรักษ จึงไดออกแบบหลักสูตรไวหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตหลักสูตร 1 วัน 2-3 วัน 5 วัน 

1 สัปดาห ไปจนถึง 2 สัปดาห เปนตน  

ซ่ึงเปนท่ีชัดเจนวา การท่ีมีหลักสูตรหลากหลาย ท่ีมีความยืดหยุนดานเวลา ชวงเวลา 

ระยะเวลา ท่ีจัดใหกับกลุมเปาหมายแตละกลุม แตละบริบท ทําใหไดรับการตอบรับคอนขางดี 

มีคนสนใจเขารวมการอบรม เพ่ือรับ “สารสาระท่ีสําคัญ” มากข้ึนและมากข้ึน แตสําหรับศูนย

การอบรมอ่ืน ๆ อีก 3 แหง ท่ีเชียงใหม รามาธิบดี และสงขลานั้น พบวา บางแหงอาจจะมี

ขอจํากัดดานทรัพยากร แกนขับเคลื่อนหลัก ความยืดหยุนในเรื่องหลักสูตร การสื่อสารอยาง

เขมขน ฯลฯ ทําใหบางศูนยไมไดดําเนินการตอเนื่อง แตสําหรับ รพ.รามาธิบดี พบวา ยังคงมี

การจัดฝกอบรมอยู  แตเนนเฉพาะบุคลากรภายในหนวยงานมากกวา เพราะภายใน 

โรงพยาบาลเอง ยังมีคนท่ีไมทราบเรื่องนี้อีกจํานวนมาก สําหรับในโอกาสตอไปก็อาจจะมีการ

ทบทวนบทบาท รวมถึงเนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ก็เปนไปได   
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4: ระบบสังคม (SOCIAL SYSTEM) ที่เกี่ยวของกับการแพรกระจาย 

และยอมรับนวัตกรรม 

สําหรับเรื่อง ระบบสังคมท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม หรือ

รับไดชา-เร็ว ณ ท่ีนี้จะพิจารณาอยางเชื่อมโยงกันท้ังระบบใหญและระบบยอย ท่ีมีปฏิสัมพันธ

ซ่ึงกันและกันระหวางระบบตาง ๆ อยางนอย 3 ระบบ ตั้งแตเล็กไปหาใหญ คือ ระบบบริการ

ทางการแพทยพยาบาล (medical services system) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลตาง ๆ 

ไปจนถึงระบบสาธารณสุข (public health system) ท่ีมีความเก่ียวของกับบทบาทของชุมชน 

ประชาชน และสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีกวางออกไปอีก ไปจนถึงระบบสุขภาพ (health system) ท่ีมี

ความสัมพันธเก่ียวของกันระหวางกลไกตาง ๆ ท้ังภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวง-

หนวยงานอ่ืน ๆ, สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดรัฐ, สปสช., สสส., คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ฯลฯ) ภาคเอกชน (มีท้ังโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา) ภาคประชาสังคม (ท่ีมีความสนใจ

เก่ียวกับเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย อาทิเชน บานปนรัก, กลุมชีวามิตร, กลุม Peaceful 

Death, เครือขายพุทธิกา, เสมสิกขาลัยฯลฯ ) ภาคประชาชน/พลเมือง ภาคสื่อมวลชน 

(media) และเครือขายตาง ๆ ท่ีสําคัญ นอกจากนี้ แตละระบบใหญและระบบยอยมีผูนําทาง

ความคิด ผูนําองคกร/ผูบังคับบัญชา ผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ  

ประเด็นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สังคมไทยเรา เปนสังคมแบบโครงสรางรวมศูนย 

(centralized structure) คือ องคกรในทุกภาคสวน โดยเฉพาะหนวยงานในภาครัฐหรือ

ราชการ มักรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจอยู ท่ีสวนกลางหรือกรุงเทพมหานคร ถาเปน

หนวยงานภาครัฐก็รวมศูนยอยูในระดับสํานักงานปลัดกระทรวง ท่ีมีอํานาจการสั่งการตาง ๆ 

ลงมาเปนทอด ๆ แตก็มีอํานาจเหนือระบบราชการ ท่ีสั่งลงมาท่ีขาราชการอีกที ซ่ึงเทาท่ีดู ถามี

ทิศทางชัดเจน ก็สงผลดี ยกตัวอยางเชน ชวงท่ี นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เปน รมต.กระทรวง

สาธารณสุข แลวมีนโยบายดานการดูแลผูปวยระยะทายท่ีชัดเจน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงระบบท่ีชัดเจน และทําใหมีโครงสรางท่ีทับซอนกันในระดับพ้ืนท่ี ถึงแมจะมีบทบาทท่ี

แตกตางกัน เชน กรณีของโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข และโครงสรางการทํางานของ 

สปสช. ท่ีมีการทับซอนกันเปนสองโครงสราง ถึงแมวาจะมีบทบาทท่ีแตกตางกัน เชน สปสช. 

เปน Funder and Purchaser และกระทรวง สธ. มีบทบาทเปน Service Provider แตท่ีผาน

มา พบวา ก็ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนคอนขางมาก แตในบางพ้ืนท่ี ก็ไดรับเสียงสะทอนท้ังใน

แงบวกและลบ (แงลบ คือ จําเปนตองปอนขอมูลเขาสูระบบจํานวนมาก แงบวกคือ ทําให

ทราบภาพรวมวาเปนอยางไร)  
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อยางไรก็ตาม สําหรับในกรณีการทํางานและการขับเคลื่อนของ THAPS ในการผลักดัน

ระบบ PC และระบบการดูแลผูปวยท่ีบานนั้น พบวา ผูขับเคลื่อนหลักมีความสามารถในการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในระบบตาง ๆ ใหเปนประโยชน ไมวาจะเปนทรัพยากรในหนวยงานท่ีผู

ขับเคลื่อนหลักสังกัดอยู ทรัพยากรของหนวยงานอ่ืน ๆ เชน สปสช. กระทรวงสาธารณสุข 

ทรัพยากรของเขตสุขภาพ ทรัพยากรของเครือขายตาง ๆ ดวยการเชื่อมประสานใจ เชื่อม

ประสานคน จึงนํามาสูการเชื่อมประสานทรัพยากร  

สําหรับในประเด็นหรือมิติระบบทางสังคม (Social System) พบวา ประเด็นอํานาจใน

การตัดสินใจของโครงสรางสวนบนของหนวยงานสําคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีหลาย

สวนงานในหลายระดับดวยกัน แตท่ีเก่ียวของหรือมีนัยสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพระบบมากท่ีสุด คือ สํานักงานปลัดกระทรวง, กรมการแพทย, กองบริหารระบบ

สาธารณสุข, สํานักการพยาบาล ฯลฯ สําหรับหนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข และองคกร

ภาคีอ่ืน ๆ ในระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีบทบาทในดานตาง ๆ เชน สปสช. ดานการสราง

หลักประกัน, การสนับสนุนการเยี่ยมบาน, ชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ ไปจนถึง สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) ดูแลดานมาตรฐานคุณภาพ การรับรอง

มาตรฐานรายโรค การรับรองเครือขายจังหวัด  

นอกจากนี้ ก็มีหนวยงานดานฝายผลิตบุคลากรดานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะ/สถาบัน

ตาง ๆ ทางดานการแพทย พยาบาล เภสัชศาสตร ท่ีจําเปนตองมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือทําให

ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและระบบการดูแลผูปวยท่ีบานมี

มาตรฐานคุณภาพมากยิ่งข้ึน ระดับนโยบายมีความสําคัญท่ีสุด 
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5. การขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา : จากมุมมองของแนวคิดและ
ทฤษฎีการแพรกระจายและยอมรับนวัตกรรม65

65 

สําหรับเนื้องานท่ีจะนําเสนอหรือนํามาใชในการวิเคราะหในสวนนี้ คือ การทํางานของ

โครงการขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทางปญญา ผานการดูแลผูปวยระยะทาย จากการเก็บขอมูล

ในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีการทํางานของเครือขายพุทธิกา ตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการ คือ จังหวัดเชียงใหม สุรินทร และนครราชสีมา พบวา เปนความพยายามท่ีจะเพ่ิม

มิติเชิงลึกของชีวิตมนุษย ซ่ึงก็คือเรื่อง จิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือเรียกรวม ๆ วา 

“สุขภาวะทางปญญา” เขาไปในระบบ PC และ HC เพ่ือทําใหระบบมีความครอบคลุมในทุก

มิติ มีความสมบูรณ มีความเปนองครวม สอดคลองกับความจริงของชีวิตมนุษย ท่ีมีมิติเชิงลึก

ท่ีซับซอน  

ท้ังนี้เนื่องจากเครือขายพุทธิกา พบวา การดูแลแบบ PC ท่ีผานมายังขาดมิติเชิงลึกนี้ 

แตสวนใหญจะเนนไปท่ีการดูแลรักษาทางกาย หรือยังมองแบบแยกสวน ขาดการเนนถึง

ความสําคัญของกาย จิต อารมณ ครอบครัว/สังคม ปญญาและจิตวิญญาณท่ีมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน หรือสงผลกระทบถึงกันตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน เม่ือมีคนหนึ่งใน

ครอบครัวปวย อีกหลาย ๆ คนในบานก็ปวยตามไปดวย ซ่ึงเปนการปวยและเหน็ดเหนื่อยท้ัง

ทางกาย เชน ตองจัดสรรเวลาเขามาดูแล หรือมีภาระในการดูแลเพ่ิมข้ึน ตองใชเวลาหรือ

จัดสรรเวลาในการทําภารกิจอ่ืน ๆ มาเพ่ือการดูแล เชน หาขาว หาน้ํา หายามาให เช็ดตัวให 

เทกระโถนอุจจาระ/ปสสาวะให หรือดูแลการเปลี่ยนสายอุปกรณชวยชีวิตตาง ๆ ให ฯลฯ และ

เหนื่อยท้ังใจ (เพราะเกิดข้ึนกะทันหันบาง ไมไดเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งนี้บาง ยอมรับกับ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนไมไดบาง เปนหวงวิตกกังวล ทุกขใจเพราะไมรูวาจะเปนอยางไรตอไปบาง ฯลฯ)  

รวมถึงการเหนื่อยในทางเศรษฐกิจหรือสุขภาพเงินในกระเปา เพราะรายไดลดลงหรือไม

มีรายไดเลย แตรายจายยังคงมีตลอดเวลา ไมไดลดตามหรือเพ่ิมข้ึนดวยซํ้า เพราะมีสิ่งท่ีตองใช

จายเพ่ิมข้ึน หลายอยางเบิกไมได เชน คาเดินทางไป-กลับระหวางบานกับสถานพยาบาล หรือ 

ตองเดินทางจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ มาเยี่ยมผูปวย ฯลฯ ครอบครัวท่ีมีฐานะท่ียากลําบากอยูแลว ยิ่ง

ลําบากและเหนื่อยกาย-ใจ-อารมณ ทําใหเกิดภาวะเครียด เพราะเงิน/รายไดไมพอกับคาใชจาย 

ทําใหรูสึกทอแท สิ้นหวัง หมดกําลังใจ ผูปวยบางคนเปนเสาหลักหรือผูมีรายไดหลักของ

ครอบครัว เปนผูมีภาวะพ่ึงพิง เม่ือเจ็บปวยและเสียชีวิต ทําใหครอบครัวซวนเซ รายไดหายไป 

                                                      
65 สวนน้ีเปนการวิเคราะหเน้ืองานสวนท่ี 3 ท่ีรับผิดชอบโดย เครือขายพุทธิกา  
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และบางครอบครัวไมทราบจะหันไปทําอาชีพอะไร เพราะไมไดเตรียมตัวหรือฝกฝนไวเลย 

เพราะเดิมชีวิตของทุกคนในครอบครัวข้ึนกับผูมีรายไดหลักหรือผูนําครอบครัวเพียงคนเดียว 

ทําใหความเปนอยูและอนาคตสั่นคลอน งอนแงน ไมแนนอน ขาดความม่ันคง ขาดท่ีพ่ึง ทําให

เกิดความตึงเครียดข้ึนท้ังครอบครัวหรือปวยท้ังกายและใจเกือบท้ังหมดทุกคน หรือกรณีของ

ผูปวยท่ีมีอายุไมมากหรือยังอยูในชวงวัยรุน ตองมาเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ทําให

ครอบครัวรับไมได เพราะอายุยังนอย เปนลูกชายคนเดียวในครอบครัว ท่ีเปนความหวังและท่ี

พ่ึงของครอบครัวในอนาคต หรือกรณีท่ีสามีซ่ึงสูงอายุเปนผูปวยและเสียชีวิตในเวลาตอมา ทํา

ใหภรรยาสูงอายุเชนกัน ฆาตัวตายตามหลังจากนั้นไมนาน สวนหนึ่งเพราะระบบการดูแล ยัง

ไมมีกระบวนการเยียวยาหลังการสูญเสีย เปนตน    

จากกรณีตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน จะเห็นวาทุกกรณีมีประเด็นความเครียด ความวิตก

กังวล ความวาวุนใจ ความทุกข ซ่ึงเปนเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณเขามาเก่ียวของอยาง

ชัดเจน แตมิติจิตใจและจิตวิญญาณดังกลาว เชน ความคาดหวัง ความทุกข ความรูสึกตอการ

สูญเสีย ฯลฯ เหลานี้ ก็ไมไดแยกออกจากมิติทางเศรษฐกิจ/อาชีพ/รายได ความเปนอยูของ

ครอบครัว สถานภาพของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว แตกระทบ

ถึงกันหมด ยิ่งในกรณีท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการสูญเสียท้ังคนสําคัญและฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวไปพรอม ๆ กัน จะสงผลกระทบท่ีรุนแรงมาก ซ่ึงการรักษาเยียวยา

แบบประคับประคอง จะตองมีความไวและมีความลึกซ้ึงตอสิ่งเหลานี้ ซ่ึงผูปวยและครอบครัว

แตละรายมีความสลับซับซอน มีความยากงายแตกตางกันไป ยิ่งปญหาความสลับซับซอนทาง

จิตใจ ครอบครัว การทํามาหากิน เศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมของผูปวยและครอบครัว

มีความสลับซับซอนมากเพียงใด ก็ยิ่งตองการสมรรถนะหรือความรูความสามารถของทีม

เยียวยารักษา ในการจัดการเก่ียวกับปญหานี้หรือเรื่องนี้สูงตามไปดวย   

ดวยเหตุนี้ เครือขายพุทธิกา จึงเพ่ิมมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา ซ่ึงเครือขาย ฯ 

เรียกวา “สุขภาวะทางปญญา” เขามาในระบบการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ซ่ึงถือวา 

เปนอีกมิติหนึ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดของคําวา “ประคับประคอง” เลยก็วาได เพราะการ

ประคับประคองทางใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หมายถึง การประคับประคองทางความคิด 

ทางอารมณความรูสึก ใหสามารถยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน เกิดการรูแจง-เห็นจริง เกิดการเรียนรู 

เกิดการตระหนักรูหรือตรัสรูในระหวางท่ีประสบกับภาวะท่ียากลําบากท่ีสุดในชีวิต เพ่ือใหทุก

คนท่ีประสบกับภาวะดังกลาวสามารถดําเนินชีวิตตอไปได หรือสามารถจัดการกับประเด็น

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางดี มีผลกระทบนอย 
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6. การเพ่ิมมิติสุขภาวะทางปญญาเขาไปในระบบ PC  
และปญหาการสื่อสารท่ีพบ 

อยางไรก็ตาม จากการวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ ก็ยังคงพบความแตกตาง

หลากหลายของการดําเนินการ การสื่อสาร การปฏิบัติ ท่ีมีความนาสนใจ ถึงแมจะเปนการ

สื่อสารกันในบรรดาผูท่ีนับถือศาสนาพุทธดวยกันเองก็ตาม แตพบวา มีการตีความคําวา “สุข

ภาวะทางปญญา” ท่ีหลากหลาย เม่ือตีความหลากหลาย ก็ยอมมีการปฏิบัติท่ีแตกตาง

หลากหลายเปนธรรมดา ซ่ึงจะไดนําเสนอในลําดับตอไปนี้ แต ณ ท่ีนี้เปนการนําเสนอผลการ

ประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบของโรเจอรสและชูเมกเกอร ท่ีวาดวยเรื่อง การแพรกระจาย

และการยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงหมายถึง การแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรมความคิด

หรือแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเยียวยารักษาทางจิตใจ จิตวิญญาณ และสติปญญา หรือ

เรียกรวม ๆ วา สุขภาวะทางปญญา ท่ีเขามาเสริมหรือเช่ือมกับการดูแลรักษาทางกาย 

ทางครอบครัวและทางสังคม นั่นเอง หรือจริง ๆ แลว ถามีสุขภาวะทางปญญา ก็หมายถึง 

มีความรูและความคิดท่ีสามารถจัดการกับปญหาท่ีเผชิญอยูตรงหนาไดอยางดีหรือคอนขาง

ดี ไมเปนภาระตอคนรอบขางและสังคมมากเกินไป ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม จึง

ครอบคลุมทุกมิติท้ังทางกาย ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม นั่นเอง 

ซ่ึงในกระบวนการทํางาน พบวา มีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 1) การ

ขับเคล่ือนและการฝกอบรมใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข เขาใจเรื่อง การ

ดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณ หรือเรียกรวม ๆ วา “สุขภาวะทางปญญา” และ 2) การ

ขับเคล่ือนและการฝกอบรมใหพระสงฆ ทีมอาสาดูแลและญาติ/ครอบครัวของผูปวย 

เขาใจเรื่อง “สุขภาวะทางปญญา”  

  



314 

จากการประเมิน พบวา เครือขายพุทธิกาใหความสําคัญกับคํานิยามหรือความหมาย

ของคําวา “สุขภาวะทางปญญา” ตามท่ีพระไพศาล วิสาโล ไดนิยามไว กลาวคือ สุขภาวะ

ทางปญญา เปนสวนหนึ่งของ สุขภาวะทางใจ ในความหมายของพระไพศาล วิสาโล “ใจ” 

ประกอบดวย 2 สวน คือ จิต และปญญา “จิต” เปนเรื่องเก่ียวกับอารมณ ความรูสึก สวน 

“ปญญา” นั้นเก่ียวของกับความรูและความคิด ดังนั้น สุขภาวะทางใจ จึงจําแนกเปน 2 สวน 

คือ สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทางปญญา   

นอกจากนี้ พระไพศาล วิสาโล ยังกลาวไวอยางชัดเจนดวยวา.... “สุขภาวะทางปญญา

เปนท่ีมาของสุขภาวะ 3 ดาน กลาวไดวา สุขภาวะทางกาย ทางสังคมและทางจิต จะม่ันคง

ยั่งยืนได ก็ตองอาศัยสุขภาวะทางปญญาเปนพ้ืนฐาน หากปราศจากสุขภาวะทางปญญา 

พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของเราก็ตองข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมหรือการชักจูงจากคนรอบ

ขาง รวมท้ังการโฆษณา ซ่ึงอาจนําพาเราไปในทางท่ีไมถูกตองได เชน การโฆษณาท่ีกระตุนการ

บริโภค รวมท้ังอาจทําใหเรามีสุขภาวะท่ีไมครบถวน เชน มีสุขภาวะทางกาย แตขาดสุขภาวะ

ทางสังคม หรือทางจิต ดังท่ีเห็นในปจจุบันวามีคนเปนอันมาก ท่ีแมวาสุขภาพกายจะดี แตมี

ชีวิตครอบครัวท่ีราวฉาน มีเรื่องบาดหมางกับผูอ่ืน รวมท้ังมีความทุกขกลัดกลุมใจอยูเสมอ” 

(พระไพศาล วิสาโล, 2553 อางถึงใน พระวิชิต ธัมมชิโต, 2559 : หนา 21)  

ท้ังนี้ อาจกลาวโดยสรุปในเชิงประยุกตและเชิงการตีความ ณ ท่ีนี้ไดดวยวา สุข

ภาวะทางปญญานั้น เปนตัวกําหนดสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทาง

สังคมและครอบครัวของปจเจกบุคคลทุกคน ไมวาจะเปนบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข ทีมจิตอาสาหรือผูอาสาดูแลผูปวย และตัวผูปวยและครอบครัว แตประเด็น

สําคัญท่ีพบจากการวิจัย ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ก็คือ กลุม องคกร เครือขายตาง ๆ ท่ี

เครือขายพุทธิกาเขาไปสนับสนุนท้ังโดยทางตรงและทางออมจํานวนไมนอย ยังคงมีความไม

ชัดเจนเก่ียวกับเรื่องนี้ในทุกระดับ สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะไมมีเวลาในการสื่อสารพูดคุยหรือ

ถกเถียงกันอยางพอเพียงเก่ียวกับนิยามหรือความหมาย โดยเฉพาะนิยามปฏิบัติการของคําวา 

“สุขภาวะทางปญญา” ทําใหแมแตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจํานวนมากเองก็

ยังมีความไมชัดเจนเก่ียวกับเรื่องนี้ เพราะตามหลักการนั้น บุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข หรือทีมสหวิชาชีพ ท่ีประกอบดวยแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด 

นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย นักกิจกรรมบําบัด นักโภชนาการ/โภชนากร 

แพทยแผนไทย ผูชวยแพทยแผนไทย ฯลฯ ควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้หรือคํานี้

เปนอยางดีกอน หรือควรจะตองรูและเขาใจในระดับท่ีจะสามารถสื่อสารหรือนําไปใชในการ

ปฏิบัติหรือถายทอด กระจาย เผยแพรไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง
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ของผูปวยและครอบครัวแตละราย แตเม่ือยังไมคอยเขาใจหรือเขาใจยังไมถองแท ก็ทําให

น้ําหนักในการทํางานเรื่องนี้ เพ่ือใหผูปวยและครอบครัว มีความสามารถท่ีจะเขาถึง “สุขภาวะ

ทางปญญา” ไดในระดับหนึ่งนั้น ยังไมคอยชัดเจนหรือไมเขมขนเทาท่ีควรจะเปน  

กลาวคือ ในทางทฤษฎี ถาผูปวยและครอบครัวมี “สุขภาวะทางปญญา” นาจะหมายถึง

วา นาจะตองมีความรู ความคิด ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคท่ีตนเองเปนอยู (สําหรับใน

กรณีท่ียังไมปวยหนักมาก) รูและเขาใจเก่ียวกับตนเองหรือสภาวะของตนในทุกขณะ รูและ

เขาใจเก่ียวกับครอบครัวของตน รูและเขาใจเก่ียวกับทีมงานท่ีดูแลรักษา รูและเขาใจเก่ียวกับ

ขอจํากัดและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีมีอยู ท้ังในตนเอง ครอบครัว ทีมดูแลรักษาและองคกร/

หนวยงานท่ีบุคลากรเหลานี้สังกัด  

อยางไรก็ดี เม่ือมองความเปนจริงจากอีกมุมหนึ่ง พบวา เนื้อหาสาระเหลานี้สวนใหญ

ปรากฏอยูในกระบวนการดูแลรักษา และกระบวนการสื่อสารระหวางทีมดูแลรักษาและ

ผูปวย/ครอบครัว/ญาติ แตจากการประเมิน ไมมีทานใดพูดวา ส่ิงเหลานี้คือ สวนหนึ่งของ

การทํางานเพ่ือใหบรรลุสูการมีสุขภาวะทางปญญาของทุกคน ทุกฝาย ทุกทีมท่ีเกี่ยวของ 

หรืออาจจะมีอยูบางท่ีกลาวถึงเรื่องนี้ แตก็ถือวานอยมาก โดยเฉพาะพระสงฆซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายหลักท่ีเครือขายพุทธิกาตองการใหเขามาแสดงบทบาทตรงนี้ พบวา จํานวนมาก

ก็ไมไดใชคํานี้แตอยางใด สวนหนึ่งเพราะมองวา เปนคําท่ียาก มีความเปนนามธรรมสูง 

ตองการทําใหเปนรูปธรรม และบางสวนมองวาใชวิธีการสื่อสารแบบงาย ๆ ตรงไปตรงมานาจะ

ดีกวา ขณะท่ีพระสงฆบางสวนทําหนาท่ี ๆ เรียกวา “สาธารณะสงเคราะห” ซ่ึงก็คือ การท่ี

พระสงฆนําขาวปลาอาหารหรือสิ่งของตาง ๆ ท่ีไดรับบริจาคหรือบิณฑบาตหรือมีญาติโยม

นํามาถวายไปบริจาคเปนทานใหกับผูปวย ซ่ึงพบวา พระสงฆจํานวนมากหรือเกือบทุกแหงได

แสดงบทบาทตรงนี้ หรือไปเยี่ยมผูปวยพรอมกับนําสิ่งของตาง ๆ ท่ีทานมีอยูไปใหผูปวยตาม

ความสะดวกของทาน แตวาอาจจะไมไดเปนสวนหนึ่งของทีมรักษาดูแลแบบประคับประคอง 

หรืออาจกลาวไดวาทานไปของทานเอง หรือบริบทการทํางานเปนทีม (Teamwork) ไมเอ้ือ 

ทําใหทานจําเปนตองไปแสดงบทบาทของทานตามบริบทหรือตามความเขาใจของทานเอง ซ่ึง

พบวามีอยูหลายแหงเชนกัน  
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ดังนั้น ในแงของการแพรกระจายและถายทอดตัวนวัตกรรมหรือ “มิติจิตใจ/จิต

วิญญาณ” และการทําใหเกิดการยอมรับตรงตามท่ีโครงการตองการนั้น อาจจะยังไมมีความ

ชัดเจนถึงขนาดนั้น สวนหนึ่งเพราะเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก เปนนวัตกรรมทางความคิด ท่ีมี

ความเปนนามธรรมสูง ตองการการยอยประเด็นตาง ๆ พรอมมีคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการ

สื่อสารอยางเปนรูปธรรม พรอมดวยการยกตัวอยาง/กรณีศึกษาจากผูปวยประเภทตาง ๆ 

ประกอบ ซ่ึงท่ีจริงตรงจุดนี้ ถือวาเปนเนื้อหาสาระท่ีตองการความชํานาญการพอสมควร หรือ 

ตองการบุคคลท่ีมีชั่วโมงบินในการทําเรื่องนี้มานานพอสมควร จึงจะสามารถสื่อสารไดดี ซ่ึง

ปจจุบันผูเชี่ยวชาญดานนี้มีอยูบาง แตนอยมาก ไมพอเพียง และท่ีสําคัญคือ ข้ึนกับผูรับสาร

ดวยวาเปนใคร พ้ืนฐานเดิมเปนอยางไร ภูมิหลังตาง ๆ เปนอยางไร ความรูเดิมเก่ียวกับเรื่อง

ศาสนาพุทธเปนอยางไร  

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ “คูมือการทํางานดูแลสุขภาวะทาง

ปญญาในผูปวยระยะทาย” ท่ีเขียนโดย พระวิชิต ธัมมชิโต ผลิตโดยโครงการขับเคลื่อนมิติสุข

ภาวะทางปญญา ผานการดูแลผูปวยระยะทาย เครือขายพุทธิกา (พิมพเม่ือ สิงหาคม 2559) 

ซ่ึงออกแบบมาสําหรับใหผูเก่ียวของท้ังหมด ท้ังผูจัดฝกอบรม วิทยากร ผูเขารับการอบรม

ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะพระสงฆ นําไปใช แตพบวา เปนคูมือการทํางานท่ีออกมาคอนขาง

ชา หรือออกมาในชวงปลาย ๆ ชวงระยะเวลาของการทํางานโครงการ หรือขับเคล่ือนผาน

มาเกือบ 3 ป ท้ัง ๆ ท่ีเปนคูมือท่ีดีมาก มีความครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ แตไมไดมี

โอกาสนําไปใช ดังนั้น ในประเด็นของระยะเวลา/ชวงเวลาของกรอบโรเจอรสและชูเมกเกอร 

ท่ีพูดถึง ความเหมาะสมของชวงเวลาในการสื่อสารและแพรกระจายแนวคิด จึงมีความชัดเจน

มากกวา ถาไมทันเวลาหรือไมสอดคลองกับเวลา ก็ไมสามารถแพรกระจายออกไปไดดี ซ่ึงใน

กรณีนี้ ทําใหไมไดใชประโยชน ซ่ึงสงผลทําใหเกิดความไมชัดเจนในผูเก่ียวของท้ังหมดทุก

ระดับ   
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สําหรับคูมือเลมนี้ พบวา มีเนื้อหาสาระท้ังหมดจํานวน 5 บท ดังนี้คือ บทท่ี 1 วาดวย

เรื่อง หลักคิด/แนวคิด ความหมาย คุณคาของสุขภาวะทางปญญาตอผูปวยระยะทาย 

ครอบคลุมท้ังเรื่อง ความเปนมา ความหมาย คุณคาของสุขภาวะทางปญญาตอสุขภาพ คุณคา

ของสุขภาวะทางปญญาตอผูปวยระยะทาย และหลักคิดในการขับเคลื่อนสุขภาวะทางปญญา 

บทท่ี 2 เปนเรื่องการจัดระบบ โครงสรางและกลไกการทํางานดูแลสุขภาวะทางปญญา ท่ีมี

ท้ังเรื่องโครงสรางและการบริหารจัดการตาง ๆ การจัดการภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย การ

แทรกมิติทางปญญาในงาน กรณีศึกษาการทํางานดูแลผูปวยระยะทาย ไปจนถึงขอเสนอแนะ/

คําแนะนําในเชิงเทคนิควิธีการตาง ๆ เชน การบันทึกผลงาน การตรวจสอบและประเมินผล

การทํางาน ฯลฯ บทท่ี 3 วาดวยเรื่องแนวทางการดูแลสุขภาวะทางปญญาในผูปวยระยะ

ทาย ท่ีมีความครอบคลุมในทุกมิติ ทุกประเด็น อยางครบถวน ท้ังเรื่องการเตรียมตัวกอน

เยี่ยมผูปวย การทําความรูจัก/เขาใจผูปวย เทคนิคเม่ือเขาพบผูปวย การประเมินระดับสุข

ภาวะทางปญญา การพัฒนาสุขภาวะทางปญญาตามพ้ืนฐานของผูปวย การตายของผูมีสุข

ภาวะทางปญญา การนําทางในชวงทายของชีวิต การจัดการหลังผูปวยสิ้นชีวิต การดูแลผูปวย

ท่ีรางกายถูกกระทบกระเทือนรุนแรง การดูแลญาติผูปวย การดูแลภิกษุอาพาธระยะทาย การ

เยี่ยมผูปวยท่ีบาน และการดูแลจิตใจตนเองและทีมงาน บทท่ี 4 เปนเรื่องการรวมงานกับ

พระภิกษุ ครอบคลุมประเด็น/หัวขอสําคัญ ๆ เชน เรื่องความตระหนักในคุณคาของพระภิกษุ 

วิถีของพระ ข้ันตอนการประสานงาน การเตรียมรองรับพระ บทบาทของพระในการดูแลสุข

ภาวะทางปญญาผูปวยระยะทาย และสุดทาย คือ บทท่ี 5 เปนเรื่องบทบาทของจติอาสาและ

องคกรชุมชนในการดูแลสุขภาวะทางปญญา ครอบคลุมประเด็น ๆ ท้ังเรื่องท่ีวาใครควรเปน

จิตอาสาหรือผูดูแลอาสา กิจกรรมท่ีจิตอาสาหรือผูดูแลอาสาสามารถชวยทําเพ่ือดูแลผูปวย 

และแมแตวิธีการประสานงานกับองคกรชุมชนและองคกรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ในภาคผนวกของ

คูมือเลมนี้ ยังเต็มไปดวยตัวอยางเครื่องมือตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญ เชน แบบบันทึกการดูแล

ผูปวย ท้ังแบบประจําวัน ประจําสัปดาห ตัวอยางแบบประเมินระดับสุขภาวะทางปญญาของ

ผูปวยระยะทาย ไปจนถึง แบบประเมินระดับสุขภาวะทางปญญาของญาติ/ผูดูแลผูปวย และ

แบบประเมินความพึงพอใจดวย  
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ท้ังนี้ จากการอานและประเมินเอกสารคูมือเลมดังกลาว พบวา เปนเอกสารท่ีมีคุณภาพ

ในระดับสูง มีความครอบคลุมเนื้อหาและสาระท่ีจําเปนตองรูสําหรับการทํางานหรือการ

ขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับท่ี

เก่ียวของ แตเสียดายวามีการผลิตผลงานออกมาคอนขางชามาก จึงไมไดมีการนําไปใชใน

โครงการ ฯ อยางทันการณ หรือทําใหไมเห็นความเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ  

อยางไรก็ดี พบวา ยังคงเปนเอกสารท่ีจะเปนประโยชนตอสาธารณะ หรือการทํางานใน

เรื่องนี้ของฝายตาง ๆ ท่ียังคงดําเนินตอไปหรือกําลังขยายตัวออกไปในหลาย ๆ พ้ืนท่ี ถึงแม

โครงการนี้จะสิ้นสุดไปแลว และคูมือออกมาคอนขางชา แตพบวา ยังมีความเคลื่อนไหว

ตอเนื่องในสวนของ Peaceful Death, กลุมพระคิลานธรรม, กลุมธรรมะกับการเยียวยา, กลุม

ชีวามิตร, กลุม I see you, กลุมเยือนเย็น  ฯลฯ ซ่ึงองคกรตาง ๆ เหลานี้ไดมีการเชื่อมกันเปน

เครือขายหลายระดับและหลายพ้ืนท่ี ดังนั้น คูมือเลมนี้จะยังคงเปนประโยชนในการขับเคลื่อน

เรื่อง “มิติจิตใจ/จิตวิญญาณ” หรือ “สุขภาวะทางปญญา” ในฐานะนวัตกรรมทางความคิด

หรือ “ชุดเครื่องมือการเยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณ” ในวงกวางไดตอไปอยางแนนอน         
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7. พระสงฆ เปนกลไกหลกัในการสื่อสารมิติจิตวิญญาณ  
แตสัญลักษณผาเหลอืง ไมใชสัญลักษณเชิงบวก สําหรับทุกคน 

สําหรับรูปแบบที่ทํา/นวัตกรรมการสื่อสารของเครือขายพุทธิกา พบวา ไดมี

การอบรมพระสงฆเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตก็เปนในรูปแบบและเนื้อหาท่ีงาย ๆ สําหรับส่ิงท่ี

พระสงฆสามารถปฏิบัติหรือการแสดงปฏิสัมพันธหรือการส่ือสารตาง ๆ กับผูปวยในทาง

ปฏิบัติจริงนั้น พบวา มีความหลากหลายไปตามบริบทของพระสงฆและบริบทของผูปวย

และครอบครัว อาทิเชน การใหผูปวยไดมีโอกาสบอกเลาถึงความตองการของตน สิ่งท่ีติดคาง

คาใจหรือความคับของใจ เพ่ือนําไปสูการปลดเปลื้อง (อาทิเชน เรื่องหนี้สิน/ทรัพยสิน, เรื่อง

ลูกหลาน, เรื่องสามี-ภรรยา, เรื่องญาติพ่ีนอง, เรื่องพินัยกรรม/มรดก ฯลฯ) การขอขมาคนท่ีมี

ความผูกพันกันแตเคยปฏิบัติไมดีตอกัน แลวผูปวยรูสึกผิด สิ่งท่ีผูปวยอยากทําแตยังไมไดทํา 

สิ่งท่ีผูปวยอยากเห็นมากท่ีสุดกอนท่ีจะจากลาโลกนี้ไป (อาทิเชน การใหลูกบวช, ลูกสําเร็จ

การศึกษาหรือไดรับปริญญา, ลูกมีครอบครัวหรือมีหลาน ฯลฯ) สิ่งท่ีเชื่อและศรัทธา/หลัก

ศาสนาท่ียึดเหนี่ยวท่ีจะชวยทําใหสามารถจัดการกับความเครียด-ความเจ็บปวด-ความเจ็บปวย

ไดดี ข้ึน ความสําคัญของศาสนา/ความเชื่อตอการดูแลตนเองในชวงท่ีเจ็บปวย สิ่งท่ีมี

ความหมายท่ีสุดในชีวิต/สิ่งท่ีอยากฝากฝง (อาทิเชน การไดรับการใหอภัย การทําบุญ-ตัก

บาตรทุกวันเพ่ืออุทิศใหกับตนเอง/ครอบครัว/บรรพบุรุษ, การไดพบลูก, พบเพ่ือน-ญาติหรือ

คนท่ีเคยชวยเหลือดูแล/คนท่ีตนเองรูสึกวามีบุญคุณตอชีวิต, การฝากฝงเรื่องการจัดงานศพ

แบบเรียบงาย/ไมรบกวน/ไมเบียดเบียนใคร ฯลฯ) เปนตน  

นอกจากนี้ ยังพบดวยวา ทีมงานของเครือขายพุทธิกาไดทําการฝกอบรมพยาบาล 

พระสงฆ/ภิกษุอาสา จิตอาสา ใหมีความเขาใจในเรื่อง “สุขภาวะทางปญญา” ดวยการใช

เครื่องมือ/นวัตกรรม/กลยุทธ/เทคนิควิธีการอ่ืน ๆ เขามาชวยหลายอยางดวยกัน อาทิเชน 

ศิลปะการบอกตัวตน ศิลปะบําบัดหลักสูตรท่ี 1,2,3 การบําบัดผูเยียวยา เทคนิคการดูแลและ

การชวยผอนคลายตาง ๆ อาทิเชน เทคนิคการผอนคลายความโกรธและความคับของขัดแยง

ในใจผูปวย เทคนิคการสื่อสารและชวยผูปวยท่ีกระสับกระสายใหสงบลง เทคนิคการนําทาง

ระยะทายกอนสิ้นลม ฯลฯ เปนตน แตสิ่งท่ีเพ่ิมเขามาอยางเปนรูปธรรม ก็คือ การใหพระสงฆ

66

66  เขามามีบทบาทหรือเปนสวนหนึ่งของทีมติดตาม ดูแล เยี่ยมบาน เพ่ือสนทนา พูดคุยกับ

ผูปวยและญาติ เพ่ือใหสติ ใหกําลังใจ ใหทําใจ ใหวางใจ ใหคําแนะนําตาง ๆ (กรณีผูปวยและ

                                                      
66  กรณีเปนพุทธ แตสวนใหญเครือขายพุทธิกาเนนการทํางานกับพระสงฆ เพราะชื่อเครือขายก็สะทอนใหเห็นวา

เนนการทํางานกับชาวพุทธ หรือ เนนบทบาทของศาสนาพุทธหรือคติธรรมตาง ๆ ของศาสนาพุทธในการทํางาน
กับผูปวยระยะทาย 



320 

ครอบครัวตองการคําแนะนํา) ใหยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือการปลอยวาง/วางใจ ใหฝกปฏิบัติ

เพ่ือใหตนเองหลุดพนจากความเจ็บปวดทุกขทรมาน เชน การดูลมหายใจของตนเอง การรูเนื้อ

รูตัวของตนเอง/ไมไหลตามอารมณ การสวดมนต การฟงธรรมะ ฯลฯ  

สําหรับการทํางานในชวงแรก ๆ ไดกําหนดรูปแบบการทํางานเปนทีม ประกอบดวย

พยาบาล, จิตอาสา/ผูดูแลอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา แตในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถ

ทําได หรือทํางานเปนทีมไดนอยมาก หรือทําไดเฉพาะในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในชวงเริ่มตน

การทํางานของโครงการเทานั้น  เนื่องจากเวลาวางของแตละคน/แตละฝายไมตรงกัน ทําให

การกําหนดชวงเวลาหรือวัน-เวลาทํางานรวมกันทําไดคอนขางยาก หรือในหลายกรณี ๆ ไม

สะดวกในการไปเปนทีม เพราะบางทีมีแตพระสงฆและพยาบาลหรือจิตอาสาท่ีเปนสตรีในทีม

แค 2 คน ตองเดินทางไปดวยกันในรถ/พาหนะคันเดียงกัน และบางทีตองเดินทางชวงเวลาเย็น 

พลบคํ่าหรือกลางคืน ซ่ึงไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง  

อยางไรก็ตาม พระสงฆท่ีไดมีโอกาสสนทนาดวยหลายรูป ก็ยังประสงคอยากใหมีการ

ทํางานเปนทีมแบบเดิมหรือเหมือนในชวงระยะตน ๆ ของการทํางานท่ีมีครบทีมท้ัง 3 ฝาย 

หรือมีอยางนอย 3-4 คนในทีม เพราะจะไดชวยกันมองกันคนละมุม หรือหลังจากเยี่ยมบาน

แลว นํามาพูดคุยกันวาผูปวยแตละรายเปนอยางไร จะไดทําใหสามารถวางแผนการดูแลได

อยางเปนระบบและมีหลายมุมมอง จะทําใหเกิดความสมบูรณ รอบดานมากยิ่งข้ึน แตเทาท่ี

ประเมินดู ก็อาจจะมีความเปนไปไดบางในบางพ้ืนท่ี/องคกร ท่ียังสามารถทํางานรวมกันเปน

ทีมท่ีเขมขน  

นอกจากนี้ ถาทีมงานดูแลรักษาหรือทีมแพทยและสาธารณสุขและทางสถาบันสงฆหรือ

วัด มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ถาเปนในกรณีเชนนี้ ก็นาจะสามารถบริหารจัดการเวลาหรือ

กําหนดเวลาการทํางานรวมกันไดจริง หรือในบางพ้ืนท่ี พระสงฆบางรูปสะทอนวา พระสงฆ

ควรเปนเพียงสวนหนึ่งของทีม ไมใชทํางานแบบบินเดี่ยว หรือไปทําดวยตนเอง หรือคิดวา

ตนเองเหนือคนอ่ืน และท่ีสําคัญคือ จะตองคํานึงไวเสมอวา “สัญลักษณผาเหลือง”อาจจะ

ไมใชสัญลักษณเชิงบวกสําหรับทุกคน นอกจากนี้ การรักษาดูแลยังควรเปนแบบองครวมและ

เสริมซ่ึงกันและกัน และตองระมัดระวังการทับซอนในเชิงบทบาทระหวางจิตแพทยและ

พระสงฆวาใครควรทําอะไร/ไมควรทําอะไร (ขอมูลจากการสัมภาษณพระจิตร จิตตสังวโร, วัด

ปาอุทยาน, จ.ขอนแกน, 12 กรกฎาคม 2563)  

แตสวนใหญเทาท่ีประเมินปจจัย-เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ พบวา ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

นาจะทํางานเปนทีม หรือไปเยี่ยมบานพรอมกันไดคอนขางยาก หรือแทบจะเปนไปไดนอยมาก

ในบางชวงเวลา แตถึงแม ไมสามารถทํางานเปนทีมไดตามท่ีออกแบบไวตั้งแตตน หรือตางฝาย
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ตางไปทําหนาท่ีของตน สําหรับในบางกรณีท่ีผาเหลืองเปนสัญลักษณเชิงบวกตอผูปวย ไมใช

สัญลักษณเชิงลบ ก็นาจะยังดีกวาท่ีไมมีบทบาทของพระสงฆ หรือไมไดดําเนินการในประเด็นนี้

เลยหรือไม หรือ ยังควรจะตองคํานึงถึงประเด็นการทับซอนของบทบาทระหวางจิตแพทยและ

พระสงฆ และการเปนสวนหนึ่งของทีม ไมทํางานแบบบินเดี่ยว ตามท่ีพระจิตร จิตตสังวโร 

แหงวัดปาอุทยาน สะทอนไวขางตน 

โดยสรุป ในเรื่องตัวนวัตกรรมหรือการเพ่ิมมิติสุขภาวะทางปญญาหรือการเยียวยา

ทางจิตวิญญาณ ท่ีมี 5 มิติคือ 1.ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) 

2.ความเขากันไดกับบริบท บรรทัดฐาน วัฒนธรรม/ประเพณี 3.ความสลับซับซอน 4. 

ความสามารถในการทดลองทําได และ 5. ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได อาจกลาว

ไดวา สิ่งท่ีเครือขายพุทธิกาพยายามนําเสนอนวัตกรรมทางความคิดหรือแนวคิดใหม ๆ และ

ดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวบรรลุสูการมีสุขภาวะทางปญญา รวมท้ังการ

พัฒนานวัตกรรมและกลวิธีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ การซึมซับ และการยอมรับนั้น 

พบวา สิ่งเหลานี้ลวนมีความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบท่ีชัดเจน เพราะเม่ือใชแลว ทําแลว 

หรือเม่ือ “มิติสุขภาวะทางปญญา” ไดรับการใหความสําคัญมากข้ึน ผานบทบาทของพระสงฆ

และทีมจิตอาสา ก็ทําใหผูปวยและครอบครัวสวนใหญหรือจํานวนมากในฐานะผูรับบริการ 

รูสึกสบายใจ/ผอนคลายมากข้ึน รูสึกมีความสุขมากข้ึน แมในยามท่ีรางกายรวงโรย ก็ยอมรับ

สภาพไดมากข้ึนและทําใหหลายคนสามารถรับมือกับโรคท่ีเปนอยูไดดีข้ึน ทําใหควบคุมจิตใจ

และความคิดของตนไดมากข้ึน (บางคนถึงข้ันหายจากโรคหรืออยูไดอีกเปนเวลานานหรือนาน

กวาท่ีหมอแจงไว ก็ยังมี)  

สําหรับทางฝายผูใหบริการ ท้ังพยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห อสม./จิตอาสา 

นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทย พระสงฆ หรือทีมเยี่ยมบาน ก็ไดสะทอนวา ทําใหตนเองมี

ความสุขมากข้ึน ท่ีสามารถชวยเหลือใหผูปวยรูสึกมีความทุกขนอยลง มีปติสุขมากข้ึน แมแต

พระสงฆก็ยังสะทอนวา ทําใหรูสึกวา การบวชหรือสถานภาพพระสงฆของตัวทานมีคุณคามาก

ข้ึนอยางไมเคยคาดคิดมากอน    
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สําหรับมิติความเขากันไดกับบริบท วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐานที่มีอยู

เดิม พบบางในบางแหง ท่ีสะทอนวา ในชวงแรก ๆ ท่ีมีพระสงฆเขามารวมทีมและไปเยี่ยม

เฉพาะบานท่ีมีผูปวยหนัก หรือผูปวยระยะทาย และหลังจากนั้นไมนาน ผูปวยก็เสียชีวิต จน

เปนท่ีกลาวขานกันวา ถาทีมนี้เขาบานไหน บานนั้นจะมีคนเสียชีวิต ท่ีเรียกกันวา “ทีม

มัจจุราช” ทําใหชาวบานจํานวนมากไมตองการใหเขาไปเยี่ยม ซ่ึงในระยะตอมาทําใหโครงการ 

ฯจําเปนตองปรับรูปแบบและวิธีการ โดยไปเยี่ยมบานผูปวยทุกคน/ทุกบาน ครอบคลุมท้ัง

ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียงท่ัวไป และผูปวยระยะทาย ซ่ึงก็ทําใหไดรับการ

ยอมรับมากข้ึน นอกจากนั้น ก็มีกรณีท่ีบางพ้ืนท่ี ไมยอมรับพระสงฆบางรูปท่ีตนเองไมนับถือ 

(สวนหนึ่งเพราะพระสงฆจํานวนไมนอยมีพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับในชุมชน) ก็จะไมใหเขา

เยี่ยม จนตอมา ตองใหผูปวยเลือกเองวา ตองการใหพระสงฆรูปใดไปเยี่ยมหรือรับสังฆทาน 

หรือตองการสนทนากับพระรูปใดหรือไม  

สําหรับในบางพ้ืนท่ี ยังพบดวยวา มีพระบวชใหม ท่ีเปนกลุมชาติพันธุ เชน มง, ไทย

ใหญ ฯลฯ ทําใหไมคอยไดรับการยอมรับเชนกัน เพราะชาวบาน/ผูปวยและครอบครัว มองวา 

พระยังมีอายุนอย เพ่ิงบวชเรียน ไมใชคนพ้ืนถ่ิน ไมรูจักหรือไมเคยมีปฏิสัมพันธกันมากอน ไม

มีประสบการณ ซ่ึงก็หมายถึงวา ไมใชพระสงฆทุกรูปจะสามารถทําบทบาทตรงนี้ได จึงควร

พิจารณาความเปนจริงและบริบทเฉพาะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดานดวย ดังท่ีพระจิตร 

จิตตสังวโร ไดสะทอนไววา “สัญลักษณผาเหลือง ไมใชสัญลักษณเชิงบวกสําหรับทุกคน” ซ่ึง

แสดงใหเห็นวามีปจจัยแทรกซอนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแพรกระจายและการยอมรับ

หรือไมยอมรับ  
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8. การเย่ียมดูแลสนทนากับผูปวยระยะทาย ไมใชภารกิจท่ีพระสงฆ 
ทุกรูปสามารถทําได 

ซ่ึงสิ่งท่ีนําเสนอขางตนนี้สอดคลองกับขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณและสนทนาเชิง

ลึกกับพระปลัดอานนท กันตะวีโร แกนหลักของกลุมพระคิลานธรรม (สนทนาเม่ือวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ซ่ึงทานทํางานเก่ียวกับ

การเยี่ยมพูดคุยดูแลผูปวยระยะทายในกรุงเทพมหานครและมีเครือขายพระสงฆในตางจังหวัด 

ท่ีเขามารับการอบรมในวาระและโอกาสตาง ๆ ท่ีกลุมคิลานธรรมจัดข้ึนดวย ซ่ึงกลุม ฯ มี

บทบาทตรงนี้มาเปนเวลาประมาณ 12 ป จากการสัมภาษณพูดคุยเชิงลึก ทําใหสามารถสรุป

และตีความไดวา การเย่ียมดูแลสนทนากับผูปวยหรือผูปวยระยะทาย ไมใชภารกิจท่ี

พระสงฆทุกรูปจะสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ แตเปนเรื่องของความชอบ ความถนัด ความ

สนใจของพระแตละรูป พระบางรูปอยากทํา แตเม่ือลองทําดูแลวทําไมไดก็มี เพราะไมใช

ความถนัดหรือไมชอบการสนทนาพูดคุย พระจํานวนมากถนัดเรื่องอ่ืน ๆ เชน การกอสราง 

การใชแรงงาน การสอนธรรมะ การเปนวิทยากรในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีถนัด การทํางานดาน

เอกสาร เปนตน  

ดังนั้น ถาจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้ตอ ควรพิจารณาบริบทของพระสงฆแตละรูป แต

ละวัด แตละพ้ืนท่ีใหครบถวน และไมควรคาดหวังมากเกินไป เพราะการเยี่ยมดูแลสนทนากับ

ผูปวยระยะทายตองใชความรู ความเขาใจ ตองมีการฝกฝนอบรม ท่ีมีรายละเอียดมาก

พอสมควร โดยเฉพาะการฝกทักษะการสื่อสารอยางถูกกาละและเทศะ (อะไรควรพูด อะไรไม

ควรพูด) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใหคําปรึกษาแนวพุทธ ความรูพ้ืนฐานดานจิตวิทยา

การใหคําปรึกษา ซ่ึงพระปลัดอานนทและทีมงานในกลุมพระคิลานธรรมอีกหลายทานได

ฝกฝนหรือเรียนดานนี้มาโดยตรง เพราะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร “ชีวิตและ

ความตาย” จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (และท่ีผานมาไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ

จริงมาตลอด ซ่ึงในชวงเรียน ก็ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติกับคนไขหรือผูปวยท้ังผูปวยปกติและผูปวย

ระยะทายดวย)  

นอกจากนี้ ทางฝายฆราวาสและสังคม ก็ควรเขาใจเก่ียวกับบริบทดานพระวินัยของพระ

และวัดตาง ๆ ซ่ึงไมเหมือนกันดวย ไมใชวาทางฝายฆราวาสหรือญาติโยมหรือสังคมเรียกรอง

ใหทําอะไร จะสามารถทําตามไดทุกอยาง เพราะท่ีจริงก็มีขอหามตาง ๆ อยูพอสมควรวา อะไร

ทําได อะไรทําไมได ตามพระวินัย ประกอบกับพระสงฆเองก็มีภารกิจหลักตาง ๆ อยูแลว ทํา

ใหไมสามารถแสดงบทบาทในการเยี่ยมสนทนาดูแลเยียวยาผูปวยระยะทายไดเต็มท่ี ถึงแม
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อาจจะมีความประสงคอยากจะดําเนินการก็ตาม เชน พระสงฆยังมีภารกิจในการฝกสอนพระ

ใหม แสดงธรรม/สอนธรรมะแกญาติโยม สอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เรียนหนังสือ

หรือศึกษาตอ (กรณีท่ีสนใจในการศึกษาตอท้ังหลักสูตรทางโลกและทางธรรม) รวมถึงการ

สนองตอบตอโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลหรือหนวยงานรัฐ และรับกิจนิมนตตามประเพณีและ

พิธีกรรมตาง ๆ ท้ังงานบวช งานศพ งานแตงงาน ฯลฯ  

ในลําดับตอไป จะขอนําเสนอกรณีตัวอยางการทํางานขับเคล่ือนมิติสุขภาวะทาง

ปญญาในระดับชุมชน ซ่ึงเปนกรณีศึกษาท่ีจะทําใหเขาใจเรื่อง มิติสุขภาวะทางปญญาใน

บริบทท่ีกวางกวาการทํางานกับผูปวยระยะทาย หรือมากกวาการทํางานกับสถานพยาบาล 

หรือการเปนสวนหนึ่งของทีมดูแลรักษาเยียวยาดานจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือ

การดูแลมิติสุขภาวะทางปญญากับปจเจกบุคคล ท่ีคอนขางเปนนามธรรม แตกรณีศึกษา

ดังตอไปนี้ จะทําใหมองเห็นและเขาใจการทํางานในมิติสุขภาวะทางปญญาท่ีเปนรูปธรรม 

และถาพระสงฆ หรือสถานพยาบาลใด พ้ืนท่ีใดสนใจ และสามารถนําไปใชในการขับเคลื่อนใน

พ้ืนท่ีภูมิภาคตาง ๆ จะชวยขยายแนวคิดหรือแปรแนวคิดสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลรูปธรรม 

โดยเฉพาะในประเด็นการเตรียมพรอมใหกับชุมชนมีความรู ความคิด ความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับชุมชนของตนและเขามามีบทบาทในการทํางานดานนี้ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในภาคสาธารณะในดานความตระหนักตอประเด็นการเตรียมรับมือกับการเปนสังคมสูงวัยท่ี

ตองการศักยภาพใหม ๆ ในระดับชุมชน หรือใชชุมชนเปนฐานในการรับมือกับประเด็นปญหา

ผูสูงอายุ ท่ีรวมถึงประเด็นการดูแลผูปวยติดบาน-ติดเตียง ผูพิการ และผูปวยระยะทายอยาง

เปนองครวมดวย  
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9. การสรางการยอมรับในชุมชนใหรับมือกับความเจ็บปวย 
และความตายดวยหลักพุทธธรรมและแนวคิด “ชุมชนกรุณา” :  
กรณีศึกษาชุมชนหวยยอด จ.ตรัง  

สําหรับกรณีศึกษานี้ คือ กรณีการทํางานหรือบทบาทของพระสงฆในการเขารวม

ดูแลผูปวยระยะทายในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากท่ีกลาวแลวขางตน) ท่ีนาสนใจและมี

คุณคาตอการสะทอนใหเห็นบริบทท่ีเก่ียวของ และยังคงอยูในประเด็นความเขากันไดกับ

วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ บรรทัดฐานขององคกร ชุมชน สังคม โดยเฉพาะท่ีอําเภอ

หวยยอด จ.ตรัง ท่ีพระสงฆและวัดไดเขามามีบทบาทในการทํางานสรางจิตสํานึกในระดับ

ชุมชน เ พ่ือใหชุมชนเขามาดูแลซ่ึงกันและกัน  ดวยการใช  “แนวคิดชุมชนกรุณา” 

(Compassionate Community Concept)67 ภายใตกลุม/ชมรม ท่ีเรียกวา “ชมรมชาย

ผาเหลือง” 

สําหรับคําวา “แนวคิดชุมชนกรุณา” นี้ ทางกลุม Peaceful Death (จากการประชุม

วิชาการ ชุมชนกรุณาเพ่ือการอยูและตายดี ณ ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส., 14 พฤษภาคม 

2562) ระบุไววา คือ แนวคิดและปฏิบัติการสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหมีศักยภาพท่ี

จะชวยเหลือผูปวยและครอบครัวโดยการฟนคืนความกรุณาในใจคน ซ่ึงคุณธรรมหรือ

ความกรุณาตัวนี้จะผลักดันการลงมือชวยเหลือผูปวยและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

และจากไปอยางสงบ การสนับสนุนดวยความกรุณานี้สามารถทําไดหลายรูปแบบ ท้ังการ

ชวยเหลือผูปวยและครอบครัวโดยตรง หรือการสนับสนุนบุคลากรสุขภาพหรือหนวยงาน

ชวยเหลือผูปวยใหสามารถทํางานไดงายข้ึน หรือสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน รวมถึงการรวมกันผลักดันและรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะในระดับตาง ๆ เพ่ือใหสังคมไทยและชุมชนมีส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการอยูดีและตายดี  

                                                      
67 ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใชในประเทศอินเดียและสงผานมาทางกลุม Peaceful Death ซ่ึงไดเชิญ Dr. Suresh Kumar 

ท่ีทําเรื่องน้ีจากอินเดียมาแบงปนความคิด ความรูและประสบการณ ณ ท่ีประชุมวิชาการ “ชุมชนกรุณาเพ่ือการ
อยูและตายดี” เม่ือวันท่ี 14 พ.ค. 2562 ท่ีหอง 201 ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหแนวคิดเรื่อง “ชุมชนกรุณา” ไดรับการแพรกระจายออกไปในวงกวาง และพระกฎษ-
ดา ขันติกโร มีความสนใจเรื่องน้ีเปนพิเศษ จึงไดนํามาใชในการทํางานท่ีตําบลหวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง ซ่ึง
เปนบานเกิดของทาน ซ่ึงปกติทานไดมีบทบาทในการชวยเหลือเยียวยาเยี่ยมบานผูปวยติดบาน-ติดเตียง ผูปวย
สูงอายุ ผูพิการ และผูปวยระยะทาย รวมกับ รพ.หวยยอด มากอนหนาท่ีจะไดรับอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับ 
“ชุมชนกรุณา”  
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อยางไรก็ดี สําหรับกรณีบทบาทของพระสงฆท่ี ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรังนี้ พบวา 

มีพ้ืนฐานการขับเคลื่อนในการเตรียมการรับมือกับปญหาตาง ๆ ของชุมชนมาเปนเวลาสามสี่ป

แลว หรือกอนหนาท่ีทานจะไดรับอิทธิพลจากแนวคิด “ชุมชนกรุณา” ท้ังนี้ พบวาพระสงฆรูป

นี้ (พระกฤษดา ขันติกโร) ซ่ึงเกิดท่ีตําบลหวยยอดหรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ พ้ืนท่ีการทํางานเปน

ชุมชนบานเกิดของทาน ท้ังนี้ ทานไดรับแรงบันดาลใจจากโครงการดูแลผูปวยขางเตียงและ

เผชิญความตายอยางสงบของพระไพศาล วิสาโล จากสื่อสังคมออนไลน และไดดูคลิปวิดีโอ

รายการหนึ่งท่ีมีพระครรชิต และพระกลุมคิลานธรรมไปเยี่ยมผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ 

เนื้อหาสาระจากสื่อดังกลาวเปนการจุดประกายใหทานสนใจการทํางานดูแลผูปวย ตอมา 

ในขณะท่ีปฏิบัติศาสนกิจอยูท่ีวัดหวยยอด ไดมีหนวยพยาบาลจาก รพ.หวยยอดมาตรวจ

สุขภาพใหกับพระสงฆท่ีวัด ทานจึงถามพยาบาลวา ทางโรงพยาบาลมีหนวยงานท่ีดูแลผูปวย

ระยะทายหรือเปลา ทางพยาบาลไดใหเบอรติดตอกับพยาบาลท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องการดูแล

แบบประคับประคอง (ชื่อคุณดรุณี ชนะภัย)  

หลังจากนั้น ในวันถัดมา ทานก็ไดติดตอไปหาและขอเขาไปพูดคุยกับคุณดรุณี ชนะภัย 

เพ่ือท่ีจะบอกเลาวัตถุประสงคของทานท่ีอยากจะเยี่ยมผูปวย และบทบาทอ่ืน ๆ ของพระสงฆ

ท่ีจะสามารถชวยทางโรงพยาบาลได หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาหทางโรงพยาบาลจึง

ติดตอมาและเชิญใหทานเขารวมทีมเยี่ยมผูปวยท่ีบาน แตเนื่องจากติดเรียนนักธรรมบาลี จึง

ไมไดไปรวม และหลังจากนั้นไมนานทางพยาบาลหรือคุณดรุณี ชนะภัย ก็ไดติดตอมาอีก คราว

นี้ทานไดตัดสินใจขอลาเรียนและไดนั่งรถตูจากโรงเรียนนักธรรมบาลี ซ่ึงอยูในตัวเมือง จ.ตรัง

ไปท่ี รพ.หวยยอด อ.หวยยอด และไดมีโอกาสเยี่ยมผูปวยรวมกับทีมเยี่ยมบานเปนครั้งแรก 

และหลังจากไดมีโอกาสเย่ียมผูปวยหลาย ๆ ราย ทําใหทานตัดสินใจยุติการเรียนบาลี เพ่ือ

มาทํางานเย่ียมผูปวย และยังไดทํางานดานการสรางเครือขายจิตอาสาเพ่ือการดูแลผูปวย

อยางจริงจัง พรอมกับมีแนวคิดในการสรางชมรมเพ่ือรองรับการทํางานใหเปนระบบมาก

ย่ิงข้ึน68

68   

  

                                                      
68 ซ่ึงตอมาก็ไดสรางชมรมชายผาเหลืองเพ่ือเพ่ือนผูปวยระยะทาย สําหรับช่ือชมรม ฯ ไดรับแรงบันดาลใจจาก

คําพูดของพยาบาลท่ีแจงขาวการเสียชีวิตของผูปวยสูงอายุท่ีนอนติดเตียงมาเปนเวลานาน ซ่ึงพระกฎษดา เพ่ิง
ไดมีโอกาสไปเยี่ยมมา และต้ังใจจะไปเยี่ยมอีก แตไมทันไดไป เพราะผูปวยเสียชีวิตไปกอน ซ่ึงพยาบาลพูดวา 
นับวาผูปวยระยะทายทานน้ีมีบุญท่ีไดเกาะชายผาเหลืองของทานและจากไปอยางสงบ หลังจากนอนติดเตียงมา
เปนเวลานานสิบกวาป แตไมเคยไดมีโอกาสพบพระสงฆเลย พอไดพบพระสงฆ ไดถวายสังฆทานและไดชําระส่ิง
ท่ีคางคาใจ หลังจากน้ันไมกี่วันผูปวยก็จากไปอยางสงบ 
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ซ่ึงจริง ๆ แลว ในชวงแรก ๆ พระกฎษดาไดใชชองทางความสัมพันธสวนตัวท่ีมีกับญาติ

โยมท่ีมาทําบุญท่ีวัดใหชวยขับรถรับสงเวลาทานตองการไปเยี่ยมผูปวย  จนญาติโยมเกิดความ

ศรัทธาในวัตรปฏิบัติของทาน และไดปวารณาตัวเปนคนขับรถใหทานพรอมกับพาคนใน

ครอบครัวเขามาชวยทํางาน ทําใหได “ครอบครัวจิตอาสา” ครอบครัวแรกในการทํางานของ

ชมรมชายผาเหลือง ฯ ทําใหการทํางานเยี่ยมดูแลผูปวยมีความสะดวกและงายข้ึน และจาก

ประสบการณในการทํางานเยี่ยมผูปวยหลายราย ทําใหเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีรอไมได เพราะ

ผูปวยติดเตียงบางรายต้ังใจจะกลับไปเยี่ยมอีก แตก็ไมทันเวลา เพราะเสียชีวิตไปกอน ท้ัง ๆ 

ท่ีตั้งใจวาจะใหการดูแลหรือนําทางไปสูชวงสุดทายใหดีท่ีสุด  

ทําใหทานมองเห็นดวยวาการทํางานกับชุมชนในระดับท่ีกวางออกไปหรือการ

ขับเคลื่อนในระดับชุมชนเปนความจําเปน กอนท่ีปญหาตาง ๆ จะลุกลามบานปลาย โดย

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขามารวมกิจกรรมในการเยี่ยมบานผูปวยดวย ดวยการเดินเทาไป

ตามบาน ซ่ึงเรียกวา “กิจกรรมเดินรูสูวิถีแหงการเยียวยา” ซ่ึงตรงนี้จะเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ

หลายดาน ทําใหเด็กและเยาวชนซึมซับเรื่องราวดี ๆ ทําใหเกิดจิตสํานึกใหม ชุมชนเกิดความ

กระตือรือรน มีความตระหนักและเขารวมในการดูแลผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูพิการ 

ผูปวยหลังผาตัดและผูปวยระยะทายมากข้ึน หรือไมปลอยใหเปนภาระกับโรงพยาบาลเทานั้น 

(ซ่ึงนับวันภาระตาง ๆ จะเพ่ิมมากข้ึนจากการเปนสังคมสูงอายุเต็มข้ัน)  

ดังนั้น พอมีแนวคิดเรื่อง “ชุมชนกรุณา” เขามาพระกฎษดา ก็มองวาเปนแนวคิดท่ีเปน

ประโยชน เพราะเนนเรื่องความเมตตากรุณาในการอยูรวมกัน หรือการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ดวยความกรุณา ซ่ึงสอดคลองกับหลักศาสนาพุทธอยูแลว เวลามีการเทศนหรือการแสดงธรรม

ทานก็จะใชวิธีการพูดคุยหรือชวนญาติโยมพูดคุยกันเรื่อง “การมองเห็นความจริงของความ

ปวยไข” ซ่ึงการทํางานในชวงท่ีผานมาไดรับความรวมมือหรือแรงสนับสนุนจากกลุมและ

องคกรตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี ไมวาจะเปนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหวยยอด 6 9

69  

เทศบาลตําบลหวยยอด โรงเรียนซ่ึงมีท้ังหมด 5 แหง ประกอบดวยโรงเรียนของรัฐบาล 3 แหง 

และโรงเรียนของเอกชน 2 แหง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนมีความกระตือรือรนมาก ไดพาเด็ก

และเยาวชนเขามาดูงานท่ีโรงพยาบาลดวย  

นอกจากนี้ ก็มี อสม. รพ.สต. กลุม/สมาคม/หางรานตาง ๆ ดวย การขับเคลื่อนและการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผานมาของชมรมชายผาเหลือง ฯ ซ่ึงดําเนินการอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

                                                      
69 ซ่ึงเทาท่ีดูขอมูลบนระบบฐานขอมูลออนไลน พบวา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหวยยอด เปนกลุมหรือ

องคกรท่ีมีบทบาทในดานตาง ๆ ท้ังในตําบลและอําเภอหวยยอดหลายดานดวยกัน ท้ังเรื่องการตอตานยาเสพ
ติด การกีฬา/ออกกําลังกาย การดูแลดานส่ิงแวดลอม การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
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ครอบคลุมหลายกลุม ท้ังเด็กและเยาวชน ครูในโรงเรียน เจาหนาท่ีรัฐ/เทศบาล อสม. รพ.สต. 

ญาติโยมท่ีมาทําบุญท่ีวัด ประชาชน/กลุม-องคกรตาง ๆ ในตลาดหวยยอด กลุมจิตอาสา 

กลุมสหวิชาชีพ ฯลฯ ทําใหประชาชนมีความกระตือรือรนมากข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน และทาง

วัดยังขอใหชาวบานเปลี่ยนพฤติกรรมจากการตักบาตรทําบุญดวยขาวสารอาหารแหง เปลี่ยน

มาทําบุญเก่ียวกับเรื่องการรักษาพยาบาลแทน เชน การบริจาค/ตักบาตร/ทําบุญดวยยาสามัญ

ประจําบาน ชุดทําแผล อาหารทางการแพทย ผาออม เครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ทําให

ประชาชนหรือชุมชนเกิดความรูสึกใกลชิดหรือมีความเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีกําลังขับเคลื่อน

คือเรื่องการเตรียมรับมือกับการเจ็บปวยและการตาย  

อยางไรก็ตาม ชุมชนตลาดหวยยอดซ่ึงเปนเขตท่ีอยูอาศัยของคนไทยเช้ือสายจีน (ซ่ึง

จํานวนมากมีฐานะดีและเปนผูบริจาคใหกับทางวัดและทางโรงพยาบาล) ก็ไมแตกตางจาก

ชุมชนหรือบริบทของภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ท่ียังไมพรอมท่ีจะพูดเรื่องความตายแบบ

ตรง ๆ แตพระกฎษดาหรือชมรมชายผาเหลือง ฯ ก็ใชวิธีชักชวนคนเหลานี้ใหเขามาเยี่ยม

ผูปวย โดยแจงวาใหไปดูดวยตาวาของท่ีแตละคนไดบริจาคไปนั้นผูปวยไดนําไปใชอยางไร ซ่ึง

ถือเปนกลยุทธในการทํางานแบบแทรกซึมหรือสรางการรับรูและการยอมรับเก่ียวกับเรื่องนี้ไป

ทีละนอย ๆ ไมใชผลีผลามพูดเรื่อง การเจ็บปวยหรือการตายท่ีทุกคนจะตองพบในท่ีสุด เพราะ

ถาพูดเชนนั้น ก็จะไมไดรับการยอมรับหรืออาจถูกตอตานหรือชุมชนไมใหการสนับสนุนก็

เปนได    

สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมชายผาเหลือง ฯ และชุมชนอําเภอหวยยอด มี

หลายประการดวยกัน นอกจากการเยี่ยมบานผูปวยในสัปดาหสุดทายของเดือน โดยใหเด็ก

และเยาวชนจากโรงเรียนตาง ๆ เขารวมดวย (ซ่ึงในเขตเทศบาลตําบลหวยยอดมีท้ังหมด 8 

ชุมชน เยี่ยมผูปวยชุมชนละหนึ่งวัน) ทําใหเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมไดมีโอกาสพบ สนทนา 

และสัมผัส/โอบกอดผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ท้ังท่ีสามารถสื่อสารไดและสื่อสารไมได รวมถึง

ผูปวยหลังผาตัด ผูพิการ และผูปวยระยะทาย ทําใหเด็กและเยาวชนมีความออนโยน มีความ

เมตตากรุณา มีความกตัญูตอผูเปนบิดามารดาของตน  มีจิตสํานึกตอปญหาตาง ๆ ท่ีพบใน

ชุมชน รวมปญหาของผูปวยประเภทตาง ๆ แตละรายดวย (นับวา เปนการปลูกฝงเด็กและ

เยาวชนใหมีจิตสํานึกหลายเรื่องไดในเวลาเดียวกัน จากการมองเห็นความจริงในชีวิตประจําวัน

ท่ีแวดลอมตนเองหรือมีความเชื่อมโยงกับตนเองไดดีมาก) นอกจากนี้ ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก

เชน กิจกรรมการปองกันการติดเตียง โดยเฉพาะผูปวยหลังการผาตัด ท่ีตองสงเสริมเรื่องการ

ทํากายภาพบําบัด ซ่ึงเปนอีกกลุมเปาหมายหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในการทํางานของ

โรงพยาบาลและชมรมชายผาเหลือง ฯ ไมไดทําแตเฉพาะเรื่องผูปวยระยะทายเทานั้น 
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นอกจากนี้ ก็ยังมีกิจกรรมการทําสมาธิภาวนา หรือท่ีเรียกวา “มรณสติภาวนา” ซ่ึงจัดใน

สัปดาหท่ี 2 ของแตละเดือน และทุกวันจันทรยังมีกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด เพ่ืออุทิศสวน

กุศลใหกับผูปวยท่ีเสียชีวิตไปแลวดวย  

นอกจากนี้ วัดหวยยอดยังใหความสําคัญกับการดูแลฟนฟูภิกษุท่ีอาพาธ โดยการ

สรางอาคารรองรับภิกษุอาพาธท่ีตองการการฟนฟูสุขภาพไวในวัด มีจํานวน 5 เตียง และ

มีหองพักสําหรับผูดูแล/ผูมาเย่ียม/ผูมาศึกษาดูงานดวย ท้ังนี้ เนื่องจากพระสงฆจํานวนหนึ่ง

ตองการการฟนฟูสภาพ หลังจากออกจากโรงพยาบาล จะไดไมตองเดินทางไกล โดยจะมี

แพทย พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ รวมถึงแพทยฝกหัดมาเยี่ยมติดตามและสงเสริมเรื่องการฟนฟู

รางกาย การทํากายภาพบําบัดตอเนื่อง การติดตามตรวจเช็คตาง ๆ เชน การวัดความดัน การ

ใหยา ฯลฯ ทําใหไมตองเดินทางไปไกลตางอําเภอ และยังตองการใหเปนแหลงเรียนรูและฝก

ปฏิบัติใหกับเยาวชนจิตอาสา ท่ีกําลังเรียนรูเรื่องการเปนจิตอาสา โดยเฉพาะการเปนจิตอาสา

ในการดูแลภิกษุอาพาธในดานตาง ๆ เชน การสรงน้ําใหพระอาพาธ การซักจีวร การจัดหา

อาหาร/ยาถวายพระ ฯลฯ ทําใหผูปกครองมองวา เปนการทําความดีกับพระ ทําแลวไดบุญ ซ่ึง

ผูปกครองจํานวนไมนอยมองวาการฝกใหลูกหรือบุตรหลานของตนใหรูจักการทําความดีกับ

พระนั้นดีกวา ไดบุญเต็มเม็ดเต็มหนวยมากกวา และรูสึกสบายใจมากกวาการทําความดีกับ

ผูปวยระยะทายก็มี นอกจากนี้ วัดหวยยอดยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ

สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ อันเปนผลมาจากการท่ีชุมชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักรูในความสําคัญ

ของการเปนสังคมสูงวัย ประกอบกับผูสูงอายุมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดเปนจํานวนมาก จึงนํามาสู

การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท้ังเพ่ือผูสูงอายุและผูพิการ เชน การทําทางลาด ไฟ

ทางเดิน หองน้ําผูพิการ ราวจับ ฯลฯ    

สําหรับเงินทุนในการดําเนินงานนั้น ทางวัดหรือพระกฎษดา ไมไดเปดรับบริจาคเปน

เงิน ไมมีบัญชีธนาคาร แตรับบริจาคเปนสิ่งของตาง ๆ แทน เชน เตียงคนไข เครื่องผลิต

ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะรถเข็น และเครื่องมือ/อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการดูแล

ผูปวยท่ีบาน (ซ่ึงการใหอุปกรณตาง ๆ เหลานี้แกผูปวยท่ีมีความจําเปนตองใช แตไมมีเงินซ้ือ 

จะตองผานระบบตาง ๆ ของโรงพยาบาลหรือศูนยการดูแลแบบประคับประคองของ รพ.หวย

ยอด) นอกจากนี้ท่ีผานมาพระกฎษดาและทางวัดยังมีบทบาทในการระดมทุนและวัสดุ/

อุปกรณตาง ๆ ใหกับทางโรงพยาบาล เชน เครื่องมือ/อุปกรณผาตัดตาง ๆ ดวยการจัด

กิจกรรมธรรมยาตรา จัดผาปา ฯลฯ  

สําหรับบทบาทของพระสงฆรูปอ่ืน ๆ ในวัดหวยยอดนั้น พบวา สวนใหญมีภารกิจรับ

นิมนตตาง ๆ เต็มเวลา ท้ังภารกิจท่ีวัดและท่ีบานชาวบาน ทําใหไมสามารถเขารวมดําเนินการ
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ตรงนี้ แตสําหรับพระกฎษดา ท่ีสามารถเขามามีบทบาทในการดูแลผูปวยและการสราง

กระบวนการใหชุมชนตื่นรูในการรับมือกับปญหาท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนไดนั้น เปนเพราะทานไมรับกิจ

นิมนตใด ๆ เลย แตทานขอมาทําบทบาทตรงนี้แทน อันท่ีจริงนั้น ทางวัดหวยยอดถือเปน

นโยบายในการสรางการเรียนรูเก่ียวกับการเยี่ยมและดูแลผูปวยในมิติกายใจสังคมปญญาอยาง

เปนองครวมใหกับพระบวชใหม ดวยการพาพระบวชใหมทุกรูปไปเยี่ยมผูปวยประมาณ 2 ครั้ง 

ท่ีโรงพยาบาล 1 ครั้ง และท่ีบาน 1 ครั้ง และคอยสังเกตดูวาพระบวชใหมแตละรูปสนใจหรือ

ตองการมีสวนรวมในการเขารวมทีมเยี่ยมผูปวยหรืออยากทําตอหรือไม ถาไมสนใจหรือไม

อยากทําตอ ก็ไมใชวิธีการบังคับ เพราะทราบดีวาไมเปนผลดี ถาเปนการทําเพราะถูกบังคับ  

นอกจากนี้ ในชวงฤดูรอนท่ีผานมา ยังเปดรับสามเณรท่ีมาบวชภาคฤดูรอนใหเขา

มารวมเรียนรูเรื่องนี้ดวย เพ่ือขยายแนวคิดใหกวางขวางข้ึน แตสําหรับการขับเคล่ือนใน

ชองทางท่ีเปนทางการหรือภายใตโครงสรางของพระสงฆ/สถาบันสงฆเอง เชน การใช

ชองทางของเจาคณะตําบลและเจาคณะอําเภอนั้น พบวา ไมใชชองทางการทํางานท่ีจะทํา

ใหเกิดผลไดมากเทาใดนัก สวนหนึ่งเปนเพราะพระสวนใหญมีภารกิจหรือมีกิจนิมนตของทาน

อยูแลว อีกสวนหนึ่ง พบวา การทํางานขับเคลื่อนกับพระผูใหญและพระท่ีมีสมณศักดิ์นั้นไมใช

เรื่องงายเลย และอีกสวนหนึ่งจะเห็นวา การทํางานผานชองทางนี้เปนการทํางานตามโครงการ

ท่ีมีระยะเวลาเปนป ๆ ตามระบบงบประมาณหรือตามนโยบายขององคกรทุน ซ่ึงพอจบ

โครงการ ก็มักจะไมไดทําตอ แตการสรางชุมชนเปนเรื่องของการทํางานในเชิงวิธีคิดในระยะ

ยาว ตองทําตอไปไมมีวันจบสิ้น ตองใชเวลา ตองสรางกระบวนการขับเคลื่อนหรือสราง

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ขยายผล ขยายพ้ืนท่ีออกไปเรื่อย ๆ ไมมีวันจบสิ้น จึงไมคอย

มีใครอยากมาทําตรงนี้ เพราะตองใชเวลานานและตองทําดวยจิตอาสาจริง ๆ  

สําหรับการดูแลผูปวยแบบองครวมดวยกระบวนการทางพุทธ หรือบางแหงเรียกวา 

จิตตปญญา หรือสุขภาวะทางปญญานั้น พระกฎษดาไดแบงปนประสบการณใหคณะวิจัยฟง

วา ทุกกระบวนการเปนการทํางานท่ีใชหลักธรรมะในการเยี่ยม ดูแล เยียวยา แตสิ่งท่ีสําคัญ

มาก ท่ีสุดประการหนึ่ง คือ การพูดความจริงและการใหผูปวยปลอยวาง แตในทางปฏิบัติจริง 

ก็ไมสามารถพูดความจริงไดงาย ๆ เพราะผูปวยจํานวนมากไมยอมรับความจริง และเรื่องการ

ปลอยวาง ก็ไมสามารถใชเพียงคําพูดงาย ๆ วาใหปลอยวางนะโยม แตจะตองมีเทคนิควิธีตาง 

ๆ ในการสื่อสารและการชวนพูดคุย นอกจากนี้ สิ่งท่ีสําคัญมากในการทํางานดานนี้ คือ ตัว

พระสงฆเองจะตองไมมีทิฐิมานะ หรือไมมองวาตนเองมีสถานภาพท่ีเหนือกวาหรือสูงกวาญาติ

โยม สูงกวาทีมแพทยพยาบาลหรือทีมสหวิชาชีพท่ีทําการรักษา สูงกวาประชาชนหรือชุมชน 

แตตองลดทิฐิมานะท่ีมีลงไป ตองทําตัวใหเปนสวนหนึ่งของครอบครัวผูปวย เปนสวนหนึ่งของ
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ทีมสหวิชาชีพหรือทีมรักษา เปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังฆะแหงการเยียวยา ไมพูดหรือ

ปฏิบัติหรือทําอะไรโดยไมไดดูบริบทเฉพาะของผูปวยและครอบครัวแตละครอบครัว เพราะ

ผูปวยและครอบครัวมีความแตกตางกัน ซ่ึงเทาท่ีตีความได พระกฎษดาแบงประชาชน

ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1) ประเภทท่ียึดติดหรือยึดถือพิธีกรรมตาง ๆ มาเปนเวลานาน

แลว เชน การทําพิธีขอขมา การใสบาตร การถวายสังฆทาน ฯลฯ และ 2) ประเภทท่ียึดถือ

หลักธรรมะหรือแกนสาระของธรรมะ  

ซ่ึงท่ีผานมา พระกฎษดา พบวา ประชาชนกลุมแรกท่ีเนนพิธีกรรม มีมากกวากลุมท่ี 

2 ท่ีเนนเรื่องเนื้อหาสาระท่ีแทของหลักพุทธธรรม ดังนั้น ในกระบวนการเย่ียม ดูแล 

เยียวยาผูปวยและครอบครัวอยางเปนองครวม จะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้หรือ

สามารถวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูปวยและครอบครัวในเรื่องนี้ไดดวยวามีพ้ืนฐานแบบใด 

ถาผูปวยและครอบครัวอยูในกลุมท่ี 2 คือ มีพ้ืนฐานดานตาง ๆ อยูบางแลว เชน เคยฝกปฏิบัติ

สมาธิหรือการภาวนามากอน ก็อาจจะสามารถชวนพูดคุยเรื่องนี้ได แตก็จะตองดูบริบทเฉพาะ

ของแตละรายควบคูกันไปดวย เพราะถึงแมจะมีความรูเรื่องธรรมะอยางลึกซ้ึง หรืออาจเคยฝก

ปฏิบัติมากอนเปนเวลานาน ก็ไมไดหมายถึงวา พระสงฆจะตองผลีผลามคุยเรื่องลึก ๆ หรือ

ชวนทําสมาธิไดโดยอัตโนมัติ เพราะผูปวยอาจไมอยากใหพระเขาไปยุงเก่ียวหรือไมอยากทําก็

ได หรืออาจจะสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมตองใหพระสงฆแนะนําก็ได สิ่งเหลานี้ลวนแตมี

รายละเอียดปลีกยอย ท่ีจะตองมีความใสใจและระมัดระวัง และตองเปนคนชางสังเกต จะจะ

สามารถทําหนาท่ีไดดี   
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ดังนั้น จะตองไมใชชวนใหผูปวยและครอบครัวเขาถึงแกนแทของศาสนาพุทธ หรือพูด

เรื่องการทําสมาธิ หรือใหหลักการทําสมาธิ หรือใชสมาธิบําบัดกับผูปวยและครอบครัวทุกราย 

ถาทําเชนนี้ ก็จะไมไดรับการยอมรับ เพราะคนสวนใหญยังไมเคยฝกปฏิบัติมากอน หรือไมเคย

อยูในชีวิตประจําวันของเขามากอน และท่ีจริงเปนเรื่องยากท่ีจะสามารถปฏิบัติไดในระยะเวลา

อันสั้น แตถารูจักใชเทคนิควิธี/กลยุทธ/วิธีการสื่อสารตาง ๆ ในการสอดแทรกหลักธรรมเขาไป

ในกระบวนการรักษาแบบประคับประคองอยางแนบเนียน ยกตัวอยางเชน การยกขาข้ึน 

ขณะท่ีมีการทํากายภาพบําบัด (สําหรับผูปวยท่ีจําเปนตองทํากายภาพบําบัด) ซ่ึงเปนเรื่องการ

ดูแลทางกาย พระสงฆก็อาจจะสอดแทรกเรื่อง การฝกการหายใจใหกับผูปวยไปพรอม ๆ 

กัน ดวยการใชคําพูดท่ีทําใหผูปวยและครอบครัวเขาใจวาเปนส่ิงท่ีสามารถทําได ไมยาก

หรือเขาใจไดงาย เชน ขณะท่ีผูปวยยกขาข้ึน ก็ใหหายใจเขาออก ตามหลักการดูลมหายใจ 

แตจะไมพูดวา เปนการทําสมาธิหรือฝกสติ ซ่ึงปกติพระกฎษดามักจะพูดวา... “อาว โยมลอง

ยกขาข้ึนซิ เอา หายใจเขา เปนยังไงบาง เอา เอาขาลง หายใจออก เปนยังไงบาง” แตถาเราไป

บอกวา ใหทําสมาธิระหวางท่ียกขา ผูปวยหรือชาวบานท่ัวไปก็ไมทราบวาจะตองทําอยางไร 

เปนตน  

สําหรับคําวา “จิตวิญญาณ” ในมุมมองของพระกฎษดา ทานมองวา มันคือ ความ

เชื่อ คือ เชื่อวาแตละคน แตละอาชีพมีศักยภาพหรือความสามารถในการทําความดี หรือทํา

หนาท่ีและบทบาทของตนใหดีท่ีสุดหรือใชความสามารถท่ีมีอยูใหเต็มท่ี ใหบรรลุผลในดานนั้น 

ๆ อาทิเชน เรามักใชคํานี้ในการอธิบายวาบุคคลคนนั้นมีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย มีจิต

วิญญาณของความเปนแพทย มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีจิตวิญญาณของความเปนพอ

แม มีจิตวิญญาณของความเปนเพ่ือน ฯลฯ ซ่ึงก็คือ การทําในสิ่งท่ีตนเองเชื่อและท่ีเปนอยูใหดี

ท่ีสุด ใหบรรลุผลใหไดมากท่ีสุด แตทานกลาววา ในปจจุบันมักใชคําวา “จิตตปญญา” แทนคํา

วา จิตวิญญาณ เพราะมีความชัดเจนมากกวา  

อยางไรก็ดี พระกฎษดาไมไดใชคําวา “สุขภาวะทางปญญา” หรือไมไดเอยถึงคํานี้เลย 

(เนื่องจากทานไมไดเขารวมโครงการสุขภาวะทางปญญาของเครือขายพุทธิกาโดยตรง) แตอัน

ท่ีจริงนั้น สิ่งท่ีทานทําโดยเฉพาะการสรางชุมชนใหเขมแข็งดวย “แนวคิดชุมชนกรุณา” นั้น ท่ี

จริงแลวถือวาเปนการทํางานท้ังทางจิตและทางปญญารวมกับชุมชน เพราะทําใหชุมชนมีท้ัง

ความรูและความคิดและมีความปรารถนาท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมปลอยท้ิงปญหาตาง ๆ 

ของชุมชน โดยเฉพาะไมท้ิงผูปวยประเภทตาง ๆ ท่ีมีอยูจํานวนมากในชุมชนของตนใหเปน

ภาระกับหนวยงานภายนอกหรือโรงพยาบาลเทานั้น ซ่ึงถาชุมชนสามารถทําเชนนั้นได หรือ

บรรลุผลเชนนั้นได ก็หมายถึงวา ชุมชนมีสุขภาวะทางปญญา แลวนั่นเอง       
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นอกจากนี้ ชุมชนตําบลหวยยอดและชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลท้ัง 8 ชุมชน ท่ีมี

ความเช่ือมโยงกับชมรมชายผาเหลือง ฯ และ รพ.หวยยอด ยังกลายเปนชุมชนท่ีมีช่ือเสียง

ในเรื่อง ความมีจิตอาสาและบทบาทตาง ๆ ของชุมชนในการสนองตอบตอระบบสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ จึงมีความเหมาะสมในการสรางเรียนรูหรือเปนพ้ืนท่ีในการเรียนรูเรื่องเวช

ศาสตรชุมชนและเรื่องกระบวนการสรางจิตอาสา ฯลฯ ทําใหชุมชนกลายเปนพ้ืนท่ีใน

การศึกษาดูงานและการฝกอบรมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

หนวยงานอ่ืน ๆ อีกหลายแหงดวยกัน ดวยเหตุนี้ พระกฎษดาจึงเปนท่ีรูจักในชุมชนมากข้ึน 

ประกอบกับมีผลงานตาง ๆ หลายดาน ทําใหเวลาทํางานในชุมชนยิ่งไดรับการตอบรับเปน

อยางดี เพราะมีพ้ืนฐานการทํางานมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว และแนนอนวาชาวบาน/ชุมชน

มองเห็นหรือสัมผัสไดถึงความต้ังใจดีของทาน เพราะทานไมมีวาระซอนเรนอ่ืน ๆ แอบแฝงแต

อยางใด แตต้ังใจทํางานเพ่ือใหชุมชนเกิดดวงตาเห็นธรรมในเรื่องความเจ็บปวยและความตาย

ท่ีทุกคนจะตองเผชิญไมวันใดก็วันหนึ่งก็เทานั้นเอง    

ดังนั้น การพิจารณาบริบทเฉพาะของพระสงฆแตละรูป แตละวัด แตละพ้ืนท่ี แตละ

จังหวัด จึงมีความสําคัญท่ีจะชวยทําใหการทํางานสงเสริมบทบาทพระสงฆหรือผูนําทางจิต

วิญญาณของศาสนาตาง ๆ ไดเขามารวมในกระบวนการเยียวยาและดูแลผูปวยระยะทาย ท่ีมี

ความสอดคลองกับความจริงและสามารถทําใหประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน       

สําหรับกรณีการเพ่ิมประเด็น “สุขภาวะทางปญญา” เขามาในระบบ PC โดยเนน

บทบาทของพระสงฆและทีมสุขภาพท่ีประกอบดวยพยาบาลและจิตอาสาหรืออาสาสมัคร ใน

กรณีท่ีเปนการทํางานในพ้ืนท่ี ๆ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมทาง

ความคิดท่ีสําคัญ เพ่ือทําใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน และเม่ือวิเคราะหเรื่องนี้วามีความ

สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา บรรทัดฐานทางสังคมมากนอยแคไหน อยางไร ซ่ึง

พบวา  

นอกจากประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจ ท่ีพบในบริบทของศาสนาพุทธตามท่ีนําเสนอไป

ขางตนแลว เม่ือคณะวิจัยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคกรท่ีเนนการใชหลักศาสนา

คริสตในการดูแล ก็พบวา มีความนาสนใจและเปนประโยชนตอการพัฒนาและยกระดับ

ระบบ PC ใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึนดวยเชนกัน จึงจะขออนุญาตนําเสนอการทํางานดาน

จิตใจ จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญญาในบริบทของสถานพยาบาลแนวคริสตไว ณ ท่ีนี้

ดวย จะไดเห็นความแตกตางของการทํางานทางความคิดท่ีลึกซ้ึงและมีการปฏิบัติไดจริง และ

ปจจัยท่ีทําใหเรื่องการสื่อสารหรือการแพรกระจายมิติจิตใจ จิตวิญญาณในบริบทของศาสนา
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คริสต หรือการดูแลผูปวยแบบ PC ในบริบทของศาสนาคริสตทําไดงายกวาในบริบทของผูนับ

ถือศาสนาพุทธ 
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10. ความเขากันไดกับความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานของสถานพยาบาล
แนวคริสต: ศึกษาจากกรณีโรงพยาบาลเซ็นตหลุยส 

ในลําดับตอไปนี้ จะเปนการนําเสนอบริบท ความเปนมา พัฒนาการเชิงระบบของ 

รพ.เซ็นตหลุยส ซ่ึงเปนสถานพยาบาลของกลุมศาสนาคริสต เพราะมีความสําคัญในการ

สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลทางดานจิตใจ จิตวิญญาณ และ/หรือ สุขภาวะทาง

ปญญา นอกจากนี้ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบแบบขามบริบททางศาสนา ความคิด ความ

เชื่อ วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม ยังชวยทําใหมองเห็นท้ังความเหมือนและความ

แตกตางในรายละเอียดท้ังดานความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐาน รวมถึงจุดแข็ง-จุดออนตาง ๆ 

ซ่ึงเปนภาพสะทอนท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองของประเทศไทยใหมีความครอบคลุมและมีความสอดคลองเหมาะสมกับ

บริบทเฉพาะตาง ๆ (specific context) มากยิ่งข้ึนดวย โดยเฉพาะในบริบทของกลุม พ้ืนท่ี 

องคกรท่ีนับถือศาสนาพุทธ ท่ียังคงมีความสลับซับซอนและความไมชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง 

ท้ังนี้ อาจกลาวไดดวยวา จากการเขาเยี่ยม สนทนาพูดคุยและรับฟงขอมูลตาง ๆ ของ 

รพ.เซ็นตหลุยส คณะวิจัยไมพบปญหาตามท่ีกลาวมาขางตน หรือไมเหมือนกับในบริบทของ

กลุม พ้ืนท่ี องคกรท่ีนับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะในแงของการยอมรับหรือไมยอมรับบทบาท

ของผูนําทางจิตวิญญาณหรือผูท่ีอยูในสถานภาพนักบวช หรือบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข เพราะบุคลากรสวนใหญของโรงพยาบาลก็อยูในสถานภาพนักบวชและมี

ความสามารถในการทําการเยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว เพราะ

องคกรใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาตลอดตั้งแตการกอตั้งสถานพยาบาลแหงนี้  หรือให

ความสําคัญมากกวาการดูแลทางรางกายเสียดวยซํ้า  

ท้ังนี้ รพ.เซ็นตหลุยสไดตั้งเปาหมายไวแลวดวยวา จะตองทําอะไร อยางไร เพ่ือใหผูปวย

ระยะทายมีความรูสึกสบาย ไมทรมาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และไดรับการดูแล

เยียวยาทุกดานอยางเปนองครวม สําหรับการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ ทาง รพ.ก็ได

กําหนดไวอยางชัดเจน  ซ่ึงเปนการดูแลท่ีสอดคลองกับความตองการของผูปวย หรือนําความ

ตองการของผูปวยมาใชในการกําหนดนิยามและความหมายของคําวา “ความตองการดานจิต

วิญญาณ” (Spiritual need) ซ่ึงในบริบทของ รพ.เซ็นตหลุยส ความตองการดานจิต

วิญญาณ หมายถึง 1) ความตองการคนหาความหมายและเปาหมายของชีวิต 2) ความ

ตองการความรักและการใหอภัย 3) ความตองการความหวัง 4) ความตองการความ
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ไววางใจ การยอมรับและความมีคุณคาในตัวเอง และ 5) ความตองการมีท่ีพ่ึงทางใจ 

ศาสนาและส่ิงศักดิ์สิทธิ์   

ซ่ึงท่ีจริงนั้นไมใชเปนความตองการเฉพาะของผูปวยหรือผูปวยระยะทาย แตทาง

สถานพยาบาลทราบดีวาเปนความตองการของคนท่ัวไปดวย ไมใชเฉพาะผูท่ีนับถือศาสนา

คริสต และท่ีสําคัญมาก ๆ คือ ทางโรงพยาบาลยึดเรื่อง “ความตองการเหลานี้” เปนหลักใน

การดูแล ไมใชมองแตจากมุมของผูใหบริการ แตมองจากมุมของผูรับบริการวามีความตองการ

อะไรบาง ซ่ึงเชื่อมกับคําวา “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” (spiritual well-being) ซ่ึงหมายถึง 

สภาวะท่ีบุคคลมีความสมบูรณพรอม ท้ังรางกาย จิตใจ มีความสุขในการมีชีวิต มีจิตวิญญาณท่ี

สงบ ดําเนินชีวิตอยูในความจริงของสังคมไดอยางดี พอใจในศาสนาท่ีตนนับถือ ซ่ึงนิยาม

ดังกลาว ไดสื่อสารกับชาวคริสตเปนปกติอยูแลว และเม่ือยามเจ็บปวยก็พยายามทําใหเกิด 

“สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ไดในระดับหนึ่งในบริบทของผูปวย ซ่ึงถึงแมรางกายจะปวย แต

ก็สามารถมีจิตวิญญาณท่ีสงบ และพรอมท่ีจะเดินทางไปเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ท้ังนี้ มี 

“พฤติกรรมความผาสุกทางจิตวิญญาณ” เปนเหมือนรูปธรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได ซ่ึง

ประกอบไปดวย การมีความหวัง สงบ เยือกเย็น, พรอมท่ีจะสูเผชิญหรือดําเนินชีวิตตอไปอยาง

ม่ันใจ, มีกําลังใจเขมแข็ง, ใบหนาสดชื่น, สมหวัง และรูสึกวาตนเองมีคุณคา  

อันท่ีจริงนั้น รพ.เซ็นตหลุยส ยึดหลักในการดูแลผูปวยท่ัวไปและผูปวยระยะทาย

เหมือนกัน ท่ีเรียกวา “การพัฒนาการดูแลดานจิตวิญญาณและการอภิบาล” (Spiritual 

and Pastoral Care Development) ซ่ึงเปนการบูรณาการหลักการในการดูแลใหเปนหนึ่ง

เดียวกัน ท่ีเนนเรื่องความปลอดภัย (safety) ผลลัพธหรือผลการดูแลท่ีมีคุณภาพดี (good 

quality outcome) การดูแลตัวเองท่ีดีและเนนการสงเสริมสุขภาพ และการดูแลดานจิต

วิญญาณและการอภิบาลท่ีดี (good spiritual and pastoral care) ซ่ึงจริง ๆ แลว รพ.เซ็นต

หลุยสใหความสําคัญกับการดูแลดวยจิตวิญญาณของท้ังผูดูแลหรือบุคลากรหรือผูใหบริการ 

และการดูแลจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัวหรือผูรับบริการ และเม่ือเขาสูระยะทาย ก็

ไดเนนความสําคัญของการจัดการความปวด (pain management) และการเตรียมการดาน

การตายดี (good death) และเม่ือจําหนายออกจากโรงพยาบาลแลว ก็ใหความสําคัญกับการ

ดูแลดานจิตใจหรือสุขภาพจิต (mental care) ดวย  

ท้ังนี้ ท่ีถูกตอง นาจะตองกลาววา รูปแบบการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณของ รพ.

เซ็นตหลุยสไดรับการพัฒนาควบคูกับพัฒนาการของโรงพยาบาล ตั้งแตเริ่มกอตั้ง และไดเริ่ม

เก็บขอมูลเก่ียวกับเรื่องนี้ในชวงระหวางป ค.ศ. 2006- 2013 ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัดไวดวยวา 

ผูปวยชวงสุดทายทุกราย (end of life : EOL) ตองไดรับการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ
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ครบท้ัง 100% ท้ังนี้ในชวงเวลาดังกลาวยังไดกอตั้ง “ชุมชนนักปฏิบัติดานการดูแลชวงทาย

ของชีวิต” (community of practice of EOL) ซ่ึงประกอบไปดวยนักบวชและผูแทน

พยาบาลจากแตละหนวยงานในโรงพยาบาลข้ึนมาดวย เพ่ือใหเกิดกลุมท่ีเกาะติดเรื่องนี้ มี

การจัดการความรู และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางท่ัวถึงท้ังองคกร สวนหนึ่ง

เพราะองคกรหรือสถานพยาบาลแหงนี้ใหความสําคัญกับ “ความรู” และ “การเรียนรู” 

ตอมาในชวงระหวางป ค.ศ. 2014-15 ก็ไดผนวกคําวา “การดูแลแบบประคับ 

ประคอง” เขามาดวย และไดทําการพัฒนาระบบงานดานการดูแลผูปวยดานจิตใจและจิต

วิญญาณและการดูแลแบบประคับประคองอยางเขมขน เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการในการ

ดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณและการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองไปใชไดอยาง

ครอบคลุมกับผูปวยทุกประเภทหรือทุกโรคระยะทาย และเพ่ือเปนการประเมินและจัดเก็บ

ขอมูลไดอยางชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการขยายการติดตามผลลัพธการดูแลผูปวย

หลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาลและมีการติดตามดูแลญาติหลังจากผูปวยเสียชีวิตดวย 

และเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการดูแลผูปวยดานจิตใจ/จิตวิญญาณ และจิตปญญาตาม

โมเดลของ รพ.เซ็นตหลุยส ท่ีมีการกําหนดเรื่องนี้เปนยุทธศาสตรสําคัญขององคกรดวย  

ดังนั้น ในชวงระยะเวลาดังกลาว จึงมีการจัดอบรมความรูและทักษะดานการดูแล

จิตใจ/จิตวิญญาณและการดูแลแบบประคับประคองใหกับบุคลากรท้ังนักบวช แพทย 

พยาบาล ฯลฯ พรอมท้ังจัดตั้งทีมท่ีประกอบดวย นักบวช แพทย พยาบาลจากหนวยงานตาง 

ๆ ในโรงพยาบาล มีการปรับแนวปฏิบัติ ปรับคูมือการดูแล และแบบประเมินตาง ๆ พรอมท้ัง

เนนการสื่อสารระหวางทีมผูดูแล สงผลทําใหผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการการ

ดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณและการดูแลแบบประคับประคองในชวงเวลาดังกลาวอยาง

ครบถวน  

ตอมาในชวงป ค.ศ. 2016-17 เนนการดูแลอภิบาลเพ่ือบรรเทาความทุกขดานจิต

วิญญาณ (spiritual pastoral care) ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการดูแลแบบ SLM (Saint 

Louis Model) พรอมท้ังจัดตั้ง “ศูนยพระเมตตา” ซ่ึงเปนหอผูปวยระยะทายหรือสถานท่ีการ

ดูแลผูปวยเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตในชวงทาย (hospice care) และเพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมของญาติตอการสูญเสียท่ีกําลังจะเกิดข้ึนดวย สําหรับศูนยพระเมตตานี้ ไดกําหนด

วิสัยทัศนไววา จะเปนบานแหงความรักและความเมตตาของพระผูเปนเจา มีภารกิจหรือพันธ

กิจท่ีสําคัญ คือ การเผยแพรหรือกระจายขาวดีจากพระผูเปนเจา รวมถึงการสงมอบความรัก

และความเมตตาของพระผูเปนเจาในการเยียวยาท้ังรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย  
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ดังนั้น ทีมท่ีดูแลนอกจากจะตองมีความเปนมืออาชีพในการดูแลทางคลินิก (clinical 

care) แลว ยังจะตองมีสมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญในดานการดูแลเยียวยาอภิบาลทางจิต

วิญญาณดวย ท้ังนี้ ไดเกริ่นไปต้ังแตตนแลววา การดูแลอภิบาลทางจิตใจและจิตวิญญาณใน

บริบทของ รพ.เซ็นตหลุยสนั้นคืออะไร และประกอบไปดวยอะไรบาง ประเด็นท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่งท่ีศูนยพระเมตตา และ รพ.เซ็นตหลุยสเนนยํ้าหรือใหความสําคัญในลําดับตน 

ๆ ในการทํางานของศูนย ฯ ก็คือ วัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย (culture of 

quality and safety) ซ่ึงหมายถึงวา บุคลากรทุกคนตองใหบริการอยางมีคุณภาพ และ

จะตองมีความปลอดภัยท้ังตัวบุคลากรและผูปวย  

ศูนยพระเมตตา รับดูแลผูปวยเปนระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาห (นับตั้งแตวันแรกท่ีเขา

รับการดูแลท่ีศูนย ฯ) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเสียชีวิตอยางดีท่ีบาน (death 

at home) สําหรับผูปวยระยะทายท่ีไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐานและท่ีมีการพยากรณ

การมีชีวิตอยูไมเกิน 6 เดือน นอกจากนี้ท้ังผูปวยและญาติเปนผูแสดงความจํานงในการเขา

รักษาในศูนย ฯ โดยไดรับการชี้แจงจากแพทยและพยาบาลผูดูแลถึงการดูแลรักษาในศูนย ฯ 

วาเปนการดูแลท่ีมุงเนนเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดและอาการท่ีไมสุขสบายตาง ๆ ไมใชการ

รักษาเพ่ือใหหายจากโรค อยางไรก็ตาม ศูนย ฯ นี้ไมรับดูแลผูปวยท่ีมีภาวะโรคทางจิตเวชและ

ท่ีตองการการดูแลอยางเรงดวน รวมถึงไมรับผูปวยท่ีมีปญหาโรคพ้ืนฐานท่ียังสามารถรักษา

ทางอายุรกรรมใหดีข้ึนได 

สิ่งท่ีพบท่ี รพ.เซ็นตหลุยสอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญมาก คือ เปนองคกรท่ีมองภาพผูมี

สวนไดสวนเสียหรือผู เก่ียวของท้ังหมดกับองคกรอยางเปนองครวม ดังนั้น ระบบและ

โครงสรางการทํางานขององคกรจึงสะทอนความเปนองครวมในเชิงวิธีคิดท่ีสามารถแปรสูการ

ปฏิบัติไดดีมาก ครอบคลุมทุกคน ทุกฝาย ทุกมิติ ทุกประเด็นท่ีเก่ียวของ นอกจากเนนการ

บริการท่ีมีคุณภาพอยางเปนองครวม ครอบคลุมท้ังดานกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  และเนน

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญแลว ยังเนนเรื่องความสุขของบุคลากรหรือผูใหบริการ 

หรือถือวาสิ่งนี้เปนวิสัยทัศน จุดมุงหมายและพันธกิจท่ีตองมีและตองดําเนินการควบคูกันไป

ดวย เพราะถาบุคลากรมีความสุข ก็จะทุมเทในการทํางานใหมีคุณภาพตามไปดวย และท่ี

สําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ เปนสถานพยาบาลท่ีเนนการเปน “องคกรแหงการเรียนรู” 

(learning organization) 
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ท้ังนี้ คณะวิจัยสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนตลอดชวงระยะเวลาของการสนทนา

พูดคุยและในระหวางการนําเสนอความเปนมา วิสัยทัศน จุดมุงหมาย กระบวนการและวิธีการ

ทํางาน รวมถึงผลผลิตและผลลัพธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขององคกรแหงนี้ โดยทีมงานท่ีรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ ยังพบวา เปนการนําเสนอสไลด (slide presentation) ท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุม

พัฒนาการขององคกรและพัฒนาการของระบบ PC ท่ีอยูบนฐานของการศึกษา วิจัย เก็บ

ขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงระบบการทํางานตลอดเวลาท่ีผาน

มา ไมใชการนึกคิดหรือมโนเอาเอง แตเปนการทํางานท่ีมีระบบคุณคาหลักท่ีชัดเจน (Core 

Values) และจะเห็นไดวาผังขับเคลื่อนเชิงกลยุทธขององคกรท่ีกําหนดไวในชวงระหวางป 

2019-2021 นั้น มีความครอบคลุมท้ังจุดมุงหมายหรือเปาประสงคท่ีมีตอตัวผูปวยและ

ครอบครัวหรือผูรับบริการ ท่ีจะตองมีผลลัพธทางคลินิกท่ีดี (good clinical outcome) และมี

ความพึงพอใจในบริการ และมีแผนและโครงการตาง ๆ รองรับอยางชัดเจนเปนรูปธรรมใน

การนําไปสูจุดมุงหมายหรือเปาประสงคท่ีกําหนดไวดังกลาว และสําหรับบุคลากร ท่ีจะตองมี

ความสุข มีความรักและความผูกพันตอองคกรก็เชนเดียวกัน รวมถึงการวางสถานภาพของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรูก็เชนกันท่ีพบวา ไดมีการกําหนดแผนกลยุทธและโครงการรูปธรรม

ตาง ๆ รองรับไวอยางชัดเจน หรือมีความเปนรูปธรรมในทุกองคประกอบ ทุกมิติ ซ่ึงถือวาเปน

โมเดลการทํางานท่ีนาสนใจมาก มีความสอดคลองกับความจริง อยูบนหลักของเหตุและผลท่ีมี

ความเชื่อมโยงกัน ไมเลื่อนลอย สามารถตรวจสอบได และท่ีสําคัญคือ มีการสื่อสารซ่ึงกันและ

กันอยางกัลยาณมิตร เพราะทุกคนอยูภายใตความคิดและความเชื่อเดียวกัน คือ การเปนผูสง

มอบความรักและความเมตตาใหกับผูรับบริการ 

ในขณะท่ีองคกรสุขภาพหรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ (ท่ีอยูภายใตบริบทเชิงระบบและ

โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยม จะพบวา มีปญหาเรื้อรัง

สําคัญมาเปนเวลานานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องจํานวนบุคลากรท่ีไมพอเพียง ทําใหภาระ

งานหนักมากเกินไป และท่ีจริงทําใหมีความเสี่ยงท้ังตอตัวบุคลากรเองและผูรับบริการ 

บุคลากรไมคอยมีความสุข จํานวนมากรูสึกขาดความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน เพราะ

จํานวนมากยังไมไดรับการบรรจุ จํานวนมากอยากทํางานดานการดูแลแบบประคับประคอง

เต็มเวลา แตยังไมสามารถทําได เพราะมีภารกิจอ่ืน ๆ อีกมากและท่ีสําคัญคือ ประเด็นเรื่อง

ความสุขและความรักความผูกพันของบุคลากร ไมไดถูกนํามาผนวกไวในผังและโครงสรางการ

ทํางานขององคกร/สถานพยาบาลตาง ๆ แตมองแยกเปนสวน ๆ ไมพูดถึงความสุขของ
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บุคลากร 70

70 ท้ังนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะสถานพยาบาลตาง ๆ เหลานี้ตองข้ึนตอระบบและ

โครงสรางของกระทรวงขนาดใหญท่ีมีลักษณะรวมศูนยท่ีสวนกลาง จึงไมมีสิทธิ์คิดและ

ออกแบบระบบและโครงสรางองคกรไดเอง ไมเหมือนกับ รพ.เซ็นตหลุยส ท่ีมีอิสรภาพเต็มท่ี

ในการออกแบบระบบและโครงสรางองคกรไดดวยตนเอง  

นอกจากนี้ สถานพยาบาลหลาย ๆ แหงท่ีคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยม พบวา ทีมงาน 

PC มีความทุกขจากการท่ีหัวหนางานหรือหัวหนาฝายการพยาบาล หรือผูบริหารองคกรยังไม

สนับสนุนการทํางานในการดูแลผูปวยระยะทาย หรือยังสนับสนุนไมเต็มท่ี ไมเปนระบบ 

เพราะไมใหคุณคา ไมเขาใจ มองเฉพาะบางกลุม บางสวน ไมมองภาพสังคมและองคกรอยาง

เปนองครวม ทําใหทีมงานท่ีสนใจ ใหคุณคา สละเวลามาทําเรื่องนี้ ตองเจรจาตอรอง ตอสูดิ้น

รน ตองใชกลยุทธตาง ๆ ในการชักชวนแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีในสวนตาง ๆ ใหมาทํางาน

ตรงนี้ หรือบางแหง ขอแคอยางนอยท่ีสุด คือ ขอใหแพทยเจาของไขสงมาขอรับคําปรึกษา 

หรือสง consult กับทีม PC ก็พอแลว หรือถือวาเปนบุญแลว เปนตน ยังไมตองพูดถึงการ

เยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญญา ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเปนนามธรรม ท่ี

แพทยจํานวนมากรูสึกวาจับตองยาก ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน  

ในขณะท่ีสถานพยาบาลหลายแหงท่ีไปเยี่ยม จนถึงปานนี้ ก็ยังไมไดรับการสนับสนุน

จากหัวหนางานสายตรง ทําใหการพัฒนาเชิงระบบทําไดยากมาก ๆ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาเห็นใจ

และนาเสียดายเปนอยางยิ่ง เพราะลําพังภาระงานท่ีทําอยูก็หนักพอแลว ทีมงาน PC ยังตองใช

พลังงานและเวลาในการเจรจา สื่อสาร ชักชวน ตอรอง เพ่ือใหไดท้ังกําลังคน งบประมาณ 

สถานท่ี ทําใหเกิดความเหนื่อยลา ในบางแหงถึงข้ันเกิดความเบื่อหนาย ความทอแทก็มี ซ่ึงอัน

ท่ีจริง หัวหนาองคกรและหัวหนางานทุกระดับตั้งแตรัฐมนตรีลงไปจนถึง รพ.สต. ควรเขาใจ

เรื่องนี้อยางเปนระบบ มองชีวิตมนุษยไดอยางครบถวนตั้งแตเกิดจนตาย ใหความสําคัญกับทุก

กลุมอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ และเขามาวางระบบรวมกัน เหมือนกรณีของ รพ.เซ็นต

หลุยส ท่ีมีระบบคิด ความคิด วิธีคิด วิธีมองท่ีชัดเจน และใหความสําคัญกับสิ่งท่ีเปนภายใน

ของมนุษย หรือท่ีเรียกวา จิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา มากกวาสิ่งท่ีเปนภายนอก เพราะ

                                                      
70 ในความเปนจริง ไดมีการพูดถึงเรื่องความสุขของบุคลากร แตเปนการใหบุคลากรทําแบบประเมินความสุขท่ีใช

เครื่องมือตาง ๆ ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระใหกับบุคลากรมากกวาเปนการสรางความสุข เพราะบุคลากรมีภาระงาน
ตาง ๆ ท่ีมากจนลนมืออยูแลว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหบุคลากรไมมีความสุข เพราะภาระงานไมสอดคลองกับเวลาและ
คาตอบแทน และไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการดูแล ท่ีมีการกําหนดชั่วโมงการทํางานไว เชน การเขาเวร 
ไมควรเกินกี่ช่ัวโมงติดตอกัน แตในทางปฏิบัติจริง บุคลากรจํานวนมาก ตองทํางานท่ีขัดกับเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไว นอกจากน้ี การประเมินความสุขดวยแบบประเมินตาง ๆ ของบุคลากรน้ัน ไมไดนําผลท่ีไดจากการ
ประเมินไปใชประโยชนอะไรตอ – ขอมูลจากการสนทนากับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในวาระและ
โอกาสตาง ๆ ตลอดชวงระยะเวลาสิบกวาปท่ีผานมา   
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มองวาภายในเปนตัวกําหนดภายนอก จึงใหความสําคัญกับเรื่องจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา 

มาตั้งแตกอตั้งสถานพยาบาล     

โดยสรุป : จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบบริบทตาง ๆ ท่ีมีความแตกตาง

กันดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นวา กลุม พ้ืนท่ี และองคกรท่ีนับถือศาสนาพุทธ และ/หรือ 

องคกรท่ีทํางานกับกลุมประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธเปนหลักนั้น หลายแหง หลายพ้ืนท่ี 

ยังคงเผชิญกับความไมเขาใจ ความไมชัดเจนเก่ียวกับคําวา “สุขภาวะทางปญญา” ในบรรดา

ทีมงานท่ีรับผิดชอบดูแลผูปวย PC รวมถึงความไมเขาใจ ความไมชัดเจน และการไมยอมรับ

บทบาทของพระสงฆในบรรดาประชาชนและชุมชนในอีกหลาย ๆ พ้ืนท่ี หลาย ๆ กรณี 

เนื่องจากคุณลักษณะและบริบทตาง ๆ ของพระสงฆและสถาบันสงฆเอง เชน อายุนอยไป 

พรรษานอยไป อาวุโสนอย ไมมีประสบการณ เปนกลุมชาติพันธุท่ีเพ่ิงบวชใหม มีพฤติกรรมท่ี

ไมเหมาะสม มีปญหาสุขภาพ หรือผูมีอํานาจสูงสุดในวัด/สถาบันสงฆไมสงเสริมการแสดง

บทบาทตรงนี้อยางเต็มท่ี รวมถึงลักษณะหรือรูปแบบการเยี่ยมผูปวยของโครงการสุขภาวะทาง

ปญญา ฯ ในชวงตน ท่ีทําใหผูปวยและญาติบางสวนเกิดความวิตกกังวล ความไมพอใจ ทําให

ไมไดรับการยอมรับในชวงตน ซ่ึงตอมาก็ไดปรับรูปแบบ และเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี ๆ 

พระสงฆมีความพรอม มีความประสงคในการมีบทบาทดานนี้ตั้งแตแรก หรือเปนฝายติดตอ

แจงความจํานงในการแสดงบทบาทกับทางโรงพยาบาล เชนกรณีของวัดหวยยอด อ.หวยยอด 

จ.ตรัง นําโดยพระกฎษดา ขันติกโร จะเห็นไดวา มีความแตกตางในเรื่องวิธีคิด วิธีทํางาน มี

ความลึกซ้ึงในแนวคิด ทําใหสามารถขับเคลื่อนไดท้ังในระดับลึกและระดับกวาง ท้ังระดับ

ปจเจกบุคคล ระดับกลุม/องคกร และระดับชุมชน  
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แตชองทางการทํางานสวนใหญของชมรมชายผาเหลืองหรือพระกฎษดา เปนแบบไม

เปนทางการ ไมเนนการทํางานแบบท่ีใหความสําคัญกับยศถาบรรดาศักดิ์หรือโครงสราง

ตามลําดับชั้นท่ีเปนทางการ เวลาจัดกิจกรรม ไมมีการออกหนังสือเชิญผูมีตําแหนงสูงอยางเปน

ทางการ แตใชวิธีบอกปากตอปาก เพ่ือสรางความเปนจิตอาสา ท่ีจะยั่งยืนกวาการทํางานผาน

ชองทางโครงสรางองคกรท่ีแข็งตัว สวนหนึ่งเปนเพราะแนวคิดท่ีใชมีความชัดเจนและกิจกรรม

ท่ีใชก็มีความหลากหลาย หรือมีหลายแบบ หลายวาระ หลายโอกาส มีการปรับเปลี่ยนไปตาม

บริบทของผูท่ีเขารวมกิจกรรม ทําใหเขาถึงกลุมคนท่ีมีสถานภาพและวัยท่ีตางกันไดมากกวา 

ไดรับการยอมรับมากกวา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ไดเคยประสบกับความจริงมาแลววา การใช

ชองทางท่ีเปนทางการหรือตามโครงสรางท่ีมีการแบงลําดับชั้นท่ีผานมา หรือการทํางานกับ

พระผูใหญท่ีอาวุโส มีสมณศักดิ์ ไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมากเทากับการ

ขับเคลื่อนในแนวราบในชุมชนและการใชชองทางตาง ๆ ท่ีไมเปนทางการในการทํางาน เพราะ

เนนการสรางจิตอาสามากกวาการบังคับ  

เชนเดียวกับกลุมพระคิลานธรรม ท่ีมีแกนขับเคลื่อนหลักท่ีเปนพระสงฆจากวัดตาง ๆ 

ประมาณ 7-8 รูปและมีสมาชิกหรือเครือขายพระสงฆท่ีสนใจเรื่องนี้ประมาณ 30 รูป ซ่ึงก็เปน

กลุมพระสงฆท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง “ชีวิตและความตาย” ซ่ึงสวนใหญมีความ

สนใจเรื่องการเยี่ยมและดูแลผูปวยเปนทุนเดิมอยูแลว ประกอบกับมีความรูเรื่องการสื่อสาร 

การใหคําปรึกษาแนวพุทธ หรือจิตวิทยาในการใหคําปรึกษา ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีมีลักษณะ

ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมประเพณีท่ีอิงกับพุทธปรัชญาและการใชเทคนิควิธีการให

คําปรึกษาแบบสมัยใหม (modern counseling) เขามาดวย ยิ่งทําใหมีเครื่องมือในการทํางาน

ท่ีมีความชัดเจน ทําใหทีมงานมีความม่ันใจอยางมองเห็นไดชัดเจน   

ประเด็นสําคัญท่ีพบอีกประการท่ีสามารถสรุปได ณ ท่ีนี้ในกรณีของศาสนาพุทธ ก็

คือ พระสงฆมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1) พระสงฆท่ัวไป และ 2) พระสงฆท่ีผานการฝก

กรรมฐาน/สมาธิ/สติ มีความรูในหลักธรรมอยางลึกซ้ึง ทําใหประชาชนเองก็มี 2 ประเภท

ใหญ ๆ ตามไปดวย (เพราะประชาชนไดรับการถายทอดผานทางพระสงฆ/สถาบันสงฆ) 

คือ 1) ประชาชนท่ัวไป และ 2) ประชาชนท่ีมีการฝกปฏิบัติสมาธิ/สติ/เตรียมตัวเรื่องมรณา

นุสติมาแลวระดับหนึ่ง สําหรับพระสงฆท่ีมีความรู มีการฝกปฏิบัติสมาธิ หรือการฝกกรรมฐาน

มาเปนเวลานานพอสมควร รวมท้ังมีประสบการณในการดูแลผูปวยมากอน ท้ังพระไพศาล 

พระวิชิต พระครรชิต พระจิตร พระกฎษดา พระอานนทและกลุมคิลานธรรม ก็จะสามารถ

แสดงบทบาทในการเปนผูนําทางจิตวิญญาณหรือมีสวนในการทําใหผูปวย “ตายดี” และ/หรือ 

ทําใหผูปวยและญาติเตรียมเรื่อง การเผชิญกับความตายและการสูญเสียไดมากกวาหรือเกิดผล
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ท่ีชัดเจนมากกวากลุมพระสงฆท่ีเปนพระท่ัวไป ท่ีไมไดปฏิบัติหรือฝกสมาธิ-สติ/กรรมฐานอยาง

เขมขน  

สําหรับสิ่งท่ีตองระมัดระวังเปนอยางมาก ก็คือ อยาลืมวา “สัญลักษณผาเหลือง” 

อาจจะไมใชสัญลักษณเชิงบวกสําหรับผูปวยระยะทายทุกคน เพราะจํานวนมากมองวา ถา

ไดพบพระสงฆหมายถึงวา ตนเองกําลังจะตาย และจํานวนไมนอยไมไดศรัทธาในศาสนา

พุทธหรือพระสงฆบางรูปท่ีอยูในพ้ืนท่ี บางแหงมีความขัดแยงกับชาวบาน/ชุมชนดวยซํ้า 

สําหรับผลการเปรียบเทียบกับบริบทของสถานพยาบาลแบบคริสต หรือ รพ.เซ็นต

หลุยส พบวา เปนสถานพยาบาลท่ีใหความสําคัญกับเรื่องจิตใจ จิตวิญญาณ หรือจิตตปญญา

อยูแลวตั้งแตกอตั้งสถานพยาบาล และเม่ือไดผนวกเรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง เขาไป 

ก็ยิ่งทําใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการดูแลจัดการอาการ การจัดการความปวด ซ่ึง

เปนการดูแลทางกายท่ีสงผลตอจิตใจ ซ่ึงกอนหนานั้น อาจจะยังไมคอยชัดเจนในเรื่องนี้ แต

สําหรับปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับการดูแลทางจิตใจ จิตวิญญาณ หรือจิตตปญญานั้น ไม

พบประเด็นปญหานี้ใน รพ.เซ็นตหลุยสหรือสถานพยาบาลแบบคริสตนี้เลย เนื่องจากทีมงาน

ทุกคน ทุกระดับเขาใจเก่ียวกับเรื่องนี้เปนอยางดีอยูแลว  

ดังนั้น จึงมีความนาสนใจวา ถาองคกร หนวยงานหรือสถานพยาบาลในบริบทของ

ศาสนาพุทธไดมีการจัดวางโครงสรางองคกรท่ีเนนเรื่องนี้ (จิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา) 

ตั้งแตตนหรือใสไวในโครงสรางองคกร และมีการสื่อสารอยางท่ัวถึงครอบคลุมทุกระดับ ก็

นาจะชวยทําใหพระสงฆ/สถาบันสงฆไดรับการยอมรับมากข้ึน และ/หรือ สามารถสื่อสารกับ

ประชาชนไดงายข้ึน ถูกตองมากข้ึน มีแบบแผนหรือไปในทางเดียวกันมากข้ึน     



344 

11. สรุปผลการวิเคราะหการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ PC ดวยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีโรเจอรสและชูเมกเกอร  

สามารถสรุปขอคนพบสําคัญ ๆ ได ดังนี้คือ 

1. ระบบ PC มีขอไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับระบบเดิมอยางแนนอน เพราะ

ทําใหคาใชจายถูกลง ผูปวยและครอบครัวพึงพอใจ ไดรับการปลดความทุกข 

ไดรับความสบาย คลายความวิตกกังวล ในขณะท่ีบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข จิตอาสา และพระสงฆ ก็มีความสุข รูสึกชีวิตของตนมีคุณคา เพราะ

ไดทําสิ่งท่ีมีคุณคาใหกับผูปวย 

 

2. สําหรับความเขากันไดกับความคิด ความเช่ือ บรรทัดฐานของปจเจกบุคคล 

กลุม พ้ืนท่ี องคกร และพ้ืนฐานทางศาสนาเดิมนั้น พบวา ระบบ PC และการ

สื่อสาร เผยแพรเรื่องการตายดี การเตรียมตัวตายดวยมรณานุสติ การไมยื้อ-ไมเรง 

การขอตายตามธรรมชาติ ยังคงมีปญหา หรือเขากันไมคอยไดกับความคิด ความ

เชื่อเดิมของประชาชน โดยเฉพาะกลุมท่ีนับถือศาสนาพุทธ ท่ีพบจากการวิจัยครั้ง

นี้ ยังยอมรับเรื่องนี้ไดนอยกวากลุมท่ีนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม  

 

3. ในบางพ้ืนท่ี ไดรับเสียงสะทอนมาวา ผูชายจํานวนมากไมเชื่อในเรื่องจิตใจ จิต

วิญญาณ หรือไมเชื่อในเรื่องการเตรียมตัวตายดวยมรณานุสติ และไมเคยฝกเรื่องนี้ 

ถาเทียบกับผูหญิงยอมรับเรื่องนี้ไดมากกวา หรือเตรียมตัวไดดีกวา  

 

4. กลุมท่ีนับถือศาสนาคริสตและอิสลามมีการเตรียมตัวมากกวา ดีกวา และเชื่อวา

ไมใชการสูญสิ้น แตเปนการเดินทางไปอีกภพภูมิหนึ่ง และการตายเปนบัญชาการ

ของพระเจา หรือพระอัลเลาะห จึงไมฟูมฟาย เพราะไดเตรียมเสบียงตาง ๆ ไว

พรอมแลว ถารักษาไมได หรือรักษาถึงท่ีสุดแลวแตไมหาย ก็ถือวา เปนความ

ประสงคของพระเจา และสําหรับผูนับถือศาสนาอิสลาม จะไมมีการฟองรอง ถา

ทุกฝายทําดีท่ีสุดแลว 
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5. สําหรับความสลับซับซอน พบวา การประเมินและคัดกรองผูปวยดวยแนวคิด PC 

มีความยุงยากกวาแบบเดิม เพราะตองใชเครื่องมือตาง ๆ หลายอยาง และตอง

ประเมินถึง 9 ดาน ซ่ึงตองฝกฝนพอสมควร เพราะแบบเดิมไมตองประเมินมิติ

จิตใจ จิตวิญญาณ ความสามารถในการตัดสินใจของผูปวย และความพรอมใน

การยอมรับความตาย  

 

6. ระบบ PC เปนระบบท่ีสามารถทดลองทําได หรือในหลาย ๆ กรณี พบวา มีการ

ลองผิดลองถูก เชน กรณีการทํางานของแพทยจบใหม ท่ีไมมีประสบการณ ไม

ถนัดในการใชเครื่องมือประเมินเชน คา PPS หรือในชวงแรก ๆ ท่ียังไมมีความรู

เรื่องการใชยามอรฟน แตคนไขมีความเจ็บปวดและไมทราบวาจะทําอยางไร สวน

ใหญใหสวดมนต แตผูปวยไมตองการ หรือกรณีแพทยแผนไทยท่ีคิดคนวิธี

ชวยเหลือตาง ๆ ในการลดความปวด หรือ นักโภชนาการ/โภชนากร เรื่องการ

คิดคน/ทดลองสูตรอาหารสําหรับผูปวยระยะทาย แตพบวา สวนใหญมีความ

ระมัดระวังสูง เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด ไมเปนการละเมิด และไมทําใหเกิด

ปญหาทางจริยธรรม  

 

7. ระบบ PC เปนระบบท่ีทําใหเกิดผลเชิงประจักษหรือสังเกตเห็นผลหรือทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน เพราะทําใหผูปวยและครอบครัวลดความวิตก

กังวล ลดความทุกข ไดรับยาแกปวด ไดรับการดูแลมิติจิตใจหรือจิตวิญญาณ 

ถึงแมสวนใหญจะยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง มิติจิตวิญญาณ หรือเครื่องมือการ

ประเมินยังไมชัดเจน หรือยังมีความแตกตางหลากหลายมาก หรือยังไมคอยได

ดําเนินการในประเด็นนี้ก็ตาม แตก็ถือวามีความพยายาม ซ่ึงคาดวาจะดีข้ึน ใน

โอกาสตอ ๆ ไป 

 

8. สําหรับชองทางการเผยแพรหรือกระจายแนวคิดและรูปแบบระบบ ไดใชทุก

ชองทาง หรือทุกทิศทุกทาง ท้ังแบบเปนทางการ ไมเปนทางการ แบบ

โครงสรางแนวดิ่ง แบบความสัมพันธแนวราบ การสื่อสารบุคคลกับบุคคล 

บุคคลกับกลุมบุคคล กลุมบุคคลกับกลุมบุคคล บุคคลกับเครือขายหลากหลาย

ประเภท ทําใหการกระจายตัวของแนวคิดและรูปแบบระบบ PC เกิดข้ึนไดอยาง

คอนขางรวดเร็ว ท่ัวถึง และกําลังกาวสูความครอบคลุมในเขตเมืองใหญดวย 
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9. ประเด็นชวงเวลาและ/หรือระยะเวลาในการทํางานขับเคลื่อนเรื่องนี้ พบวา มี

ความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการ ทําใหระบบ PC เกิดได

อยางทันทวงที เพ่ือรับมือกับปญหาการเปนสังคมสูงวัยไดทัน แตจําเปนจะตองมี

การขยายผลและตอยอดการทํางานตอไปอีก เพราะหลาย ๆ แหงเพ่ิงเริ่มตน ยังไม

มีแพทย เภสัชกร และวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีพอเพียง เชน นักจิตวิทยา นัก

กิจกรรมบําบัด ฯลฯ ยังไมมีเครื่องมือ/อุปกรณ จํานวนมากยังไมมีความรู เพราะ

ยังไมมีเวลาไปอบรม เพราะงานลนมือ ไมมีคนทําแทน ทําใหไปอบรมไมได 

ประกอบกับบุคลากรไดรับคาตอบแทนไมเหมาะสมดวย หรือมีความเหลื่อมล้ํา

เรื่องคาตอบแทน  

 

10. สําหรับประเด็นระบบสังคม ท่ีมีองคประกอบหลายภาคสวน หลายระดับ 

เพราะเปนระบบและโครงสรางแบบรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง ทําใหมี

อํานาจการตัดสินใจอยูในหลาย ๆ ระดับ ทําใหตองมีการส่ือสารหลายชองทาง 

หรือใชกลยุทธตาง ๆ หลายอยาง  

 

11. ระบบ PC ท่ีพยายามเพ่ิมมิติการดูแลจิตใจ จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทาง

ปญญาเขามา ผานการแสดงบทบาทของพระสงฆ ผูนําทางศาสนา หรือผูนํา

ทางจิตวิญญาณนั้น พบวา เปนส่ิงท่ีด ีทําใหแนวคิดนี้เกิดการกระจายไปยังพ้ืนท่ี

ตาง ๆ แตก็พบวา ในหลาย ๆ พ้ืนท่ียังดําเนินการเรื่องนี้ ไดไมคอยดี เพราะมี

ปจจัยทางดานพระสงฆ/วัดเขามาเก่ียวของ เชน อายุนอย พรรษานอย เปนกลุม

ชาติพันธุ ชาวบานไมยอมรับ หรือพระสงฆอายุมาก ปวย ไมสามารถไปโปรดญาติ

โยมได หรือพระสงฆไมไดรับการยอมรับเนื่องจาก ทาทีและพฤติกรรมของ

พระสงฆเอง  

 

12. การขับเคล่ือนมิติจิตใจ จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญญามีความชัดเจนใน

บริบทของสถานพยาบาลแนวคริสต เพราะมีการปูพ้ืนฐานดานนี้มาเปนเวลานาน 

ตั้งแตกอตั้งสถานพยาบาล และท่ีสําคัญ ไมไดดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณเฉพาะกับ

ผูปวย แตใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนดวย หรือจะเรียกวา อยูในจิตวิญญาณ

ขององคกรเลยก็ได ทําใหการสื่อสารเรื่องนี้ทําไดงายมาก เพราะบริบทองคกรเนน

เรื่องนี้อยูแลว ทําใหไมเลื่อนลอย สัมผัสได  
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13. สัญลักษณผาเหลือง ไมใชสัญลักษณเชิงบวกสําหรับทุกคน เพราะคนจํานวนมาก

ไมไดศรัทธาในพระสงฆหรือศาสนาพุทธแลว ตองมีความระมัดระวังสูง  

 

14. พระสงฆจํานวนมากแสดงบทบาทในเชิง “สาธารณสงเคราะห” มากกวาการ

เยียวยาทางจิตใจหรือจิตวิญญาณ เพราะทานไมไดผานการฝกอบรมใหแสดง

บทบาทในการเยียวยาจิตใจ หรือจิตวิญญาณ และยังไมสามารถสื่อสารเรื่อง PC 

ได เพราะไมไดอบรมเรื่องทักษะการสื่อสารมา 

 

15. พระสงฆไมสามารถแสดงบทบาทเปนผูเยียวยาทางจิตใจหรือจิตวิญญาณ หรือเขา

มารวมในการดูแลผูปวยระยะทายไดทุกรูป เพราะบางรูปทดลองทําแลว รูสึกไมใช

จริต ความชอบ ความถนัดของทาน จึงไมควรคาดหวังใหพระสงฆแสดงบทบาทใน

ดานนี้ไดท้ังหมด ควรพิจารณาบริบทท่ีเก่ียวของดวย เพราะจํานวนมากตองการ

ปฏิบัติธรรม, เรียนหนังสือ, ทํางานอ่ืน ๆ ท่ีถนัดมากกวา  
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สวนท่ี 3 บทสรุปภาพรวม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สวนที่ 3  
บทสรุปภาพรวม ขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะ 
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บทสรุปภาพรวม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ณ ที่นี้ แบงออกเปน 4 สวน 

ดังนี้คือ  
 

สวนท่ี 1 สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการประเมินการทํางานของชุดโครงการท้ัง 3 ท่ี

ไดรับทุนจาก สสส. (ตาม TOR) แยกรายโครงการ ดังนี้คือ  

1.1 ชุดโครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย

ของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 รับผิดชอบหลัก โดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.)  

1.2 ชดุโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ซ่ึงประกอบดวย 7 โครงการยอย 

รับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS) 

1.3 โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย 

รับผิดชอบหลักโดย เครือขายพุทธิกา 
 

สวนท่ี 2 สรุปผลและขอเสนอแนะจากผลการประเมินเชิงวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด-

ทฤษฎ ีหรือกรอบการทํางาน จํานวน 3-4 กรอบ คือ  

2.1  สรุปผลการประเมินเชิงวิเคราะหกรอบการทํางานดาน Palliative Care และ

กรอบ 6 เสาหลักการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ ขององคการอนามัยโลก 

(WHO) ครอบคลุมผลการวิเคราะหขอมูลของท้ัง 3 ชุดโครงการ คือ 1) ชุด

โครงการแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย

ของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 2) ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย และ 

3) โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย แตใน

ความเปนจริงเนนหนักผลการประเมินเชิงวิเคราะหไปท่ีชุดโครงการ ท่ี 2 และ 3 

โดยปริยาย เพราะขอมูลท่ีไดมาจากชุดโครงการท้ังสองนี้มีความสอดคลองและ

เหมาะสมในการนํามาวิเคราะหมากท่ีสุด   

2.2  สรุปผลการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริม

สุขภาพของออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion 1986) 

เนนหนักผลการวิเคราะหไปท่ีชุดโครงการท่ี 2 คือ ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะ

ในระยะทาย รับผิดชอบหลักโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย เพราะขอมูลการ

ทํางานของชุดโครงการนี้ท่ีคณะวิจัยไดรับมามีความลุมลึก ครอบคลุม รอบดาน 

ทําใหสามารถวิเคราะหมิติหรือประเด็นตาง ๆ ของกรอบออตตาวาไดอยาง

ครบถวน สมบูรณ ครอบคลุมท้ังหมดทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่อง 1) การสราง

นโยบายสาธารณะ (โดยเฉพาะระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ีตาง ๆ) 2) การสราง
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เสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ 3) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดูแล

ผูปวยระยะทายและการใหผูปวยไดรับโอกาส “ตายดี” 4)การพัฒนาทักษะและ

ความรูใหกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และผูมีสวนไดสวนเสียหลาย

ประเภท หลายกลุม หลายระดับ และ 5) การปรับปรุงระบบและรูปแบบการ

บริการใหเหมาะสม สอดคลอง มีมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือรองรับการดูแลผูปวย

ระยะทายแบบประคับประคอง โดยเฉพาะการดูแลท่ีบาน (Home care) ไดจริง   
 

2.3  สรุปผลการประเมินเชิงวิเคราะหตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจาย

และยอมรับนวัตกรรมของโรเจอรส และชูเมกเกอร ท่ีมี 4 องคประกอบสําคัญ 

คือ 1) ลักษณะของตัวนวัตกรรม หรือลักษณะของแนวคิดและระบบการดูแลแบบ

ประคับประคอง ท่ีมีประเด็น ความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (relative 

advantage), ความสอดคลองกับความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ฯ, ความ

สลับซับซอน, ความสามารถในการทดลองทําได และความสามารถในการ

สังเกตเห็นผลได 2) ชองทางในการเผยแพร สื่อสาร กระจายแนวคิดและรูปแบบ

ระบบ PC 3) ระยะเวลา/ชวงเวลา/ความเหมาะสมของเวลาในสื่อสาร เผยแพร 

กระจายแนวคิดและรูปแบบ และ 4) ระบบสังคม (Social System) ครอบคลุม

ผลจากการวิเคราะหขอมูลของท้ัง 3 ชุดโครงการ แตเนนหนักขอมูลจากชุด

โครงการท่ี 2 การสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย และโครงการท่ี 3 การ

ขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญาผานการดูแลผูปวยระยะทาย เพราะมีประเด็น

ตาง ๆ ท่ีนาสนใจในเชิงของการยอมรับหรือรับไดชาหรือยังไมยอมรับนวัตกรรม 

PC และการมีบทบาทของพระสงฆ ผูนําทางจิตวิญญาณ ผูนําทางศาสนาตาง ๆ 

ในการเขามามีบทบาทในทีมดูแลประคับประคอง หรือมีสวนในการเยี่ยม ติดตาม 

ดูแล พูดคุยสนทนากับผูปวยและญาติในภาวะสุดทายของชีวิต 
 

สวนท่ี 3  สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา  

3.1 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการ

ปฏิบัติ ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

3.2 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ การปฏิบัติ 

ของจิตอาสา/ผูดูแลอาสา/อาสาสมัคร 

3.3 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการ

ปฏิบัติ ของพระสงฆหรือภิกษุอาสา 

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ  
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6  สรุ ปผลและข อ เ สนอแนะจากการ วิจั ย  ติ ดตาม  และประ เมิ น ชุด โคร งการ ท้ั ง  3  

ท่ีไดรับทุนจาก สสส. (ตาม TOR)  

 

 

 

 

  

สรุปผลและขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ติดตาม และประเมินชุดโครงการทั้งสาม 

ที่ไดรับทุนจาก สสส. (ตาม TOR) 

6 
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มีขอคนพบสําคัญ จําแนกตามโครงการ ดังนี้ 

1 
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริม 

สุขภาวะในชวงทายของชีวิต  

รับผิดชอบหลักโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

      

ส่ิงท่ีบรรลุสําคัญ 

 ทําใหสังคมมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับสิทธิการขอตายตาม

ธรรมชาติ และจํานวนมากเกิดการยอมรับหรือตอบสนองในทางบวกตอ พ.ร.บ.

สุขภาพแหงชาติ มาตรา 12 ท่ีสนับสนุนการขอตายธรรมชาติของผูปวย โดยเฉพาะ

ในบรรดาแพทย ท่ีเดิมยังไมคอยเห็นดวยกับมาตรา 12 ทําใหยอมรับและเขามามี

สวนรวมในระบบ PC มากข้ึน   

 สถานพยาบาลและหนวยงานตาง ๆ ท้ังในภาคการศึกษา ภาคปฏิบัติ ภาคนโยบาย 

รวมถึงประชาชน/ภาคสาธารณะไดรับขอมูล ขาวสาร ความรู ความคิด แนวคิด

เก่ียวกับชวงทายของชีวิตท่ีตองมีการเตรียมตัวตาง ๆ ใหพรอมตลอดเวลา  

 องคความรูและบทเรียนตาง ๆ ท่ีไดจากการจัดเวทีถอดบทเรียนจากประสบการณ

การทํางานของภาคีตาง ๆ หลายแหง หลายกลุม หลายบริบท  

 เกิดการแพรกระจายแนวคิดสุขภาวะระยะทาย, การดูแลผูปวยระยะทาย, การตาย

ดี ไปยังกลุมเปาหมายใหม ๆ ท่ีคนพบ ทามกลางการขับเคลื่อนและเกิดความ

รวมมือกันในการฝกอบรมและพัฒนากลุมวิชาชีพใหม ๆ อาทิเชน นักสังคม

สงเคราะห แพทยแผนไทย อาสาสมัคร ฯลฯ ท่ีจะเขามาชวยอุดชองวางของระบบท่ี

เปนอยูใหดีข้ึน  

 เกิดการปลดล็อคในดานตาง ๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะกฎหมาย/กฎ-ระเบียบ/

ขอบังคับท่ีเขมงวดมากขององคการอาหารและยา (อย.) เก่ียวกับการเบิกจาย การ

ใชยาระงับปวด (Opioids) และการสงซากยาคืน รวมถึงเรื่องการแจงการตาย การ

ชันสูตรศพ ในกรณีการเสียชีวิตท่ีบาน ซ่ึงเดิมมีความยุงยากมากหรือไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางราบรื่น ทําใหการตอบสนองความตองการของผูปวยท่ีตองการ

กลับไปเสียชีวิตท่ีบานทําไมได หรือทําไดชามาก   
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 เกิดความรวมมือกับศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการขับเคลื่อนหลายดานเก่ียวกับประเด็นทาง

กฎหมาย และ/หรือ กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพ ทําใหเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ มากข้ึนในหลายดาน หลายวงการ     

 

ส่ิงท่ีควรแกไข/ปรับปรุง/ระมัดระวัง  

 มีเนื้องานและกิจกรรมมากเกินไป แตเวลาการทํางานมีนอย ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดท้ังหมด ตามท่ีระบุไว แตสวนหนึ่งก็อาจเปนเพราะมีปญหาอุปสรรค

ในการเบิกจายงบประมาณจาก สสส. ดวย เพราะการทํางานในชวงหลัง ๆ สสส.

ถูกสั่งระงับการเบิกจายในชวงท่ี สตง.เขามาตรวจสอบการทํางานของ สสส. 

 ไมมีความตอเนื่องในองคกรหลักท่ีรับผิดชอบ เพราะภายหลังจากท่ีผูรับผิดชอบ

หลักเกษียณไปแลว ก็ไมมีโครงสราง ภารกิจ และบุคลากรรองรับท่ีชัดเจน ทําให

งานไมตอเนื่อง 

 ฐานขอมูลรายชื่อและฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสําคัญของโครงการ ฯ ภายใตโครงสราง

ของ สช. ไมไดรับการใหความสําคัญ ขาดความตอเนื่อง ไมไดนํามาใชในการ

วิเคราะห เพ่ือเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง อันท่ีจริง ขอมูลรายชื่อเครือขายการทํางาน

และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของนี้ถือเปนทุนทางสังคม (social capital) และทุนทาง

ปญญา (intellectual capital) ท่ีสําคัญ ท่ีอยูบนฐานของประสบการณในการ

ทํางาน ซ่ึงสามารถนํามาใชเพ่ือศึกษาวิจัย เพ่ือสรางองคความรูบนฐานการปฏิบัติ

และฐานประสบการณ (action-based and experience-based knowledge) 

ท่ีสําคัญ จะตองทราบวามีใครทําอะไร อยูท่ีไหน รับรูอะไร และทําอะไรไปแลวบาง 

และควรจัดทําอยางเปนระบบ พรอมท้ังเปดใหภาคสาธารณะเขามาใชประโยชนได

ดวย   
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2 

ชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายของชีวิต  

รับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS) 

 

ส่ิงท่ีบรรลุสําคัญ 

 ศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ความสามารถ/ทักษะ ทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับ PC 

ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย พยาบาล เภสัชกร 

นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย แพทยแผนไทย นักวิชาการ

สาธารณสุข ทันตบุคลากร เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  

 มีศูนยฝกอบรมท่ีมีหลักสูตรตาง ๆ เก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะทายใหกับกลุม

วิชาชีพตาง ๆ ท่ีกระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ (ท้ังเหนือ, อีสาน, กลาง, ใต) รวมถึงมี 

node สถานพยาบาล ท่ีมีศักยภาพในการจัดอบรม/ถายทอดความรู ประสบการณ 

ฝกปฏิบัติเพ่ิมข้ึนตามสถานพยาบาล/โรงพยาบาลตาง ๆ หลายแหง โดยเฉพาะภาค

อีสานใต (รพ.สุรินทร, รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบล ฯ), ภาคเหนือตอนกลาง (รพ.

พุทธชินราช พิษณุโลก) และภาคใต ทําใหมีพลังในการขยายผลหรือสรางบุคลากร

ดานนี้เพ่ิมมากข้ึนอยางมองเห็นไดชัดเจน  

 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข พรอมท้ังพระสงฆ จิตอาสา ท่ีผานการ

ฝกอบรมสามารถแสดงบทบาทในการทํางาน PC ไดดีกวาบุคลากร พระสงฆ และ

จิตอาสา ท่ีไมไดผานการฝกอบรมอยางมองเห็นไดชัดเจน 

 จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีผานการฝกอบรมจากศูนยการุณ

รักษ (KPC) ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงป 2562 มีจํานวนมากถึง 5,606 คน ตอมา

กรมการแพทยไดจัดฝกอบรม (ดวยความรวมมือกันกับ KPC และ TPCN ใน

บางครั้ง) อีกเปนจํานวนรวม 1,474 คน รวมเปนท้ังหมด 7,080 คน ซ่ึงถือวาเปน

มวลวิกฤต (critical mass) ท่ีมีนัยสําคัญตอการทําใหระบบ PC กอตัว กระจายตัว 

และมีพัฒนาการในสถานพยาบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

 เกิดการกระจายตัวของระบบ PC ไปยังสถานพยาบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ ผาน

กลไกผูผานการฝกอบรมท้ังแพทย พยาบาล เภสัชกร โดยไดรับแรงหนุนเสริมจาก

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในชวงท่ี นพ.รัชตะ รัชนะนาวินเปน รมต.ในชวง

ป พ.ศ. 2557 อีกทางหนึ่งดวย 



356 

 ทําใหเกิดการระดมทุน เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนตอระบบ 

PC จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ท้ังเครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องดูดเสมหะ, 

เตียงนอน, ท่ีนอนลม ฯลฯ ทําใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care) เกิด

เปนจริง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ิน ท้ัง อบต., 

เทศบาล, กํานัน, ผูใหญบาน อสม. วัด/พระสงฆ จิตอาสา ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน 

ภาคเหนือหลายแหง และภาคใต รวมถึง ชุมชนคริสต ชุมชนมุสลิม ก็เขามามี

บทบาทอยางมากในการเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน ท่ีมี

ความสําคัญตอการตายดีหรือวิถีการตายสงบ จบท่ีบานตนเอง    

 เขตสุขภาพตาง ๆ ท้ัง 13 เขต และหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เชน 

กรมการแพทย, สํานักงานปลัดกระทรวงธารณสุข, สํานักพัฒนาระบบบริหาร

สาธารณสุข (กบรส.), สํานักการพยาบาล ฯลฯ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 

ไดใหความสําคัญ และเขามารับผิดชอบในการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ ในกรอบ

การทํางานของตนอยางตอเนื่อง ท้ังเรื่องการนําเรื่อง PC เขาสูการพัฒนาระบบ

บริการ (Service Plan) และการนํา เข าสู แผนพัฒนา 20 ปของกระทรวง

สาธารณสุข – ซ่ึงถือเปนการสรางผลสะเทือน (positive impact) ท่ีมีนัยสําคัญตอ

ความยั่งยืนของระบบ เพราะไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับระบบและ

โครงสรางท่ีเปนอยูเดิม ซ่ึงจะนําไปสูการจัดสรรงบประมาณ, การจัดจางหรือบรรจุ

บุคลากร, เครื่องมือ-วัสดุ/อุปกรณ, คาตอบแทน ฯลฯ ใหกับระบบ PC มากข้ึนใน

ลําดับตอไป 

 สปสช. สนับสนุนสถานพยาบาลและเขตนํารองในการทําเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคอง มาสูชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน ชุดทําแผล, ยามอรฟน และ

เครื่องทําออกซิเจน และปจจุบันคือ การจัดสรรคาตอบแทนในการเย่ียมบาน

ใหกับทีมดูแลรักษา และสถานพยาบาลตาง ๆ แตปจจุบัน ก็ยังมีปญหาในเรื่อง 

การเบิกจายคาเย่ียมบาน, ยา และระบบการสงตอ ท่ีมีบริบทของผูปวยเขามา

เกี่ยวของ  
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 มีการประสานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล และรวมมือกับสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และองคกรภาคีอ่ืน ๆ ท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติ 

ในการจัดกิจกรรม การประชุม/เสวนาตาง ๆ รวมกัน และลาสุด คือ การรวมมือ

กันจัดประชุมจัดทํานิยามศัพทปฏิบัติการเก่ียวกับระบบ PC รวมกับ สช. เพ่ือให

สามารถกาวขามปญหาการเบิกจายตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถวนหนา, สิทธิ์

ประกันสังคม และสิทธิ์ขาราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 เกิดความรวมมือกับองคกร หนวยงาน ภาคีอ่ืน ๆ แบบขามเขตแดนองคกร ขาม

เขตแดนทางภูมิศาสตร และขามเขตสุขภาพ ซ่ึงท่ีจริงเปนระบบและโครงสรางการ

บริหารท่ีมีการแบงแยกออกเปนสวน ๆ ทําใหขาดพลัง แตแกนขับเคลื่อนหลักของ 

THAPS สามารถทํางานเชิงยุทธศาสตรและกาวขามประเด็นปญหาอุปสรรคในเชิง

ระบบและโครงสรางของทางราชการไปไดหลายเปลาะ และพยายามทําใหเกิด

ระบบแบบไรรอยตอ (seamless system) ผานกลไกและเครื่องมือท่ีเรียกวา การ

วางแผนการดูแลลวงหนา (ACP) และระบบฐานขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะการสงตอ

ผูปวย   

 

ภาพจาก https://www.healthstation.in.th/action/viewarticle/1608/ 
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 มีแนวทางความรวมมือกับสํานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาล 

องคการมหาชน (สรพ.) ในการหนุนเสริมซ่ึงกันและกันในการจัดทําระบบการ

ประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของระบบ PC ซ่ึงปจจุบันศูนยการุณรักษ 

(KPC) ผานการประเมิน DSC (Disease Specific Certification) จาก สรพ. แลว 

 เกิดการขยายผลอยางตอเนื่อง ทําใหราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวเขา

มารวมในการผลิตบุคลากรทางการแพทย หรือเพ่ิมแพทยเวชศาสตรครอบครัว ซ่ึง

เปนแพทยสาขาท่ีมีความสําคัญตอการทํางานของระบบ PC และมีความเชื่อมโยง

กับคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ท่ีเชื่อมกับระบบปฐมภูมิ ท่ีองคการอนามัยโลก

เสนอแนะดวย  

 ภาคสาธารณะ/ประชาชน บุคคลสําคัญในวิชาชีพหรือวงการตาง ๆ ใหความสนใจ

และเขามารวมแสดงบทบาทในการทําใหเกิดการขยายผลของแนวคิด ความรู 

ความเขาใจ ทัศนคติท่ี การปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับเรื่อง วิถีการตายอยางสงบ 

มรณานุสติ/การเตรียมตัวตายอยางมีสติ การตายดี  
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3 
โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปญญา ผานการดูแลผูปวยระยะทาย 

รับผิดชอบโดย เครือขายพุทธิกา 

 

ส่ิงท่ีบรรลุสําคัญ 

 การเพ่ิมมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือสุขภาวะทางปญญาเขาไปในระบบ

การดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home 

Care) ทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเปนองครวม หรือมีความครบถวนในทุกมิติ

ท้ังกาย ใจ อารมณ จิตวิญญาณ ครอบครัว/สังคม และสติปญญา 

 ทําใหเกิดรูปธรรมท่ีชัดเจนในการทําเรื่อง การดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา 

และ/หรือ สุขภาวะทางปญญา โดยการนําพระสงฆ (กรณีผูปวยและครอบครัวนับ

ถือศาสนาพุทธ) ผูนําทางจิตวิญญาณ ผูนําทางศาสนาของแตละพ้ืนท่ี เขามาเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการรักษาดูแล โดยเฉพาะการเยี่ยมบานผูปวย พรอมดวยการ

ใหกําลังใจ, การพูดคุยสนทนาใหปลอยวาง การนําทางสูการตายอยางสงบในวิถีของ

แตละศาสนา 

 ทําใหเกิดผลสะเทือนหรือผลเชื่อมโยงไปยังศาสนาอ่ืน ๆ ในกรณีพ้ืนท่ี ๆ ผูปวยและ

ครอบครัวนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ท้ังคริสตและอิสลาม ก็ทําใหสถานพยาบาลหรือพ้ืนท่ี

ตาง ๆ ใหความสําคัญกับเรื่องการตายดี การจากไปอยางสงบ การไดรับโอกาสใน

การชําระลางสิ่งท่ีคางคาใจ โดยมีผูนําทางจิตวิญญาณของแตละศาสนาเขามามี

บทบาทดวย    
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7 สรุปผลและขอเสนอแนะจากการประเมิน เชิงวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดยุทธศาสตร 

และกรอบแนวคิด-ทฤษฎี 3-4 กรอบ  

 

 

 

 

 

  

สรุปผลและขอเสนอแนะจากการประเมิน 

เชิงวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดยุทธศาสตร 

และกรอบแนวคิด-ทฤษฎี 3-4 กรอบ 

7 
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1 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการทํางานของชุดโครงการ 

ดวยกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพของออตตาวา 

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรออตตาวาท่ีมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการวิเคราะห

การทํางานของระบบ PC ประกอบดวย 5 ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 1) การสรางนโยบายสาธารณะ

ดาน PC 2) การเสริมพลังใหชุมชนปฏิบัติการดาน PC 3) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

ดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง โดยเฉพาะการดแูลในบานและชุมชน 4) การพัฒนา

ทักษะสวนบุคคล ซ่ึงหมายถึง การพัฒนาและเสริมศักยภาพดานความรูและทักษะใหกับ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จิตอาสา/อสม. และพระสงฆ และสุดทายคือ 5) การ

ปรับปรุงระบบและรูปแบบการบริการ ใหสามารถตอบสนองตอการทํางานของระบบ PC ซ่ึง

ท้ัง 5 ปจจัยหรือ 5 ประเด็นนี้มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ทําอยางหนึ่ง หรือเริ่มจากปจจัย/

ประเด็นหนึ่ง เพ่ือใหเกิดผลสะเทือนอีกไปยังเรื่องอ่ืน ๆ หรือปจจัย/ประเด็นอ่ืน ๆ อยางมี

ความเชื่อมโยงกัน หรือสงผลสะเทือนซ่ึงกันและกัน โดยมีประเด็นระบบ PC หรือการขยายตัว

ของระบบ PC เปนแกนกลาง   

จากการวิเคราะหบนฐานขอมูลการทํางานและการพัฒนาระบบ PC ของ THAPS ผาน

กลไกขับเคลื่อนหลักของศูนยการุณรักษ (KPC) รพ.ศรีนครินทร และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหลัก เสริมดวยขอมูลการทํางานของเครือขายพุทธิกาในบางสวน 

และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีขอมูลเชื่อมโยงไปถึงในมิติ/ประเด็นตาง ๆ พบวา THAPS และ KPC ได

เริ่มจากการพัฒนาความรูและทักษะใหกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขกอน 

เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะและการปฏิบัติ 

โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็วกวากลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ กอน เพราะ

บริบทวิชาชีพของพยาบาลท่ีอยูใกลชิดกับผูปวยมากท่ีสุด ทําใหเห็นความทุกขทรมานของ

ผูปวยระยะทายมากท่ีสุด ทําใหเขาใจและเห็นใจผูปวยมากท่ีสุด โดยเฉพาะผูปวยมะเร็ง

ประเภทตาง ๆ ท่ีประสบกับภาวะความเจ็บปวดและอาการแทรกซอนตาง ๆ หลายอยาง และ

หลังจากนั้นจึงขยายตัวไปในกลุมแพทยและเภสัชกร แตท่ีจริงการเปลี่ยนแปลงในพยาบาล

และเภสัชกรก็เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน เพราะท้ังสองวิชาชีพมีความสําคัญมากตอการดูแลผูปวย 

PC และทําใหทุกขทรมานนอยลงไดดวยการใชมอรฟน และการจัดการอาการรบกวนตาง ๆ 

ในขณะเดียวกันก็มีการปรับระบบและรูปแบบการบริการ เพ่ือใหสามารถใหบริการกับ



362 

ผูปวย PC ไดจริง ท้ังในประเด็นการดูแลสุขภาวะระยะทาย และ/หรือ การใหผูปวยมี

คุณภาพชีวิตระยะทายท่ีดีในระดับหนึ่ง ซ่ึงในสวนนี้ ไดดําเนินการตาง ๆ หลายอยาง เพ่ือให

ระบบมีมาตรฐานคุณภาพมากยิ่งข้ึน ผูปวยไดรับการตอบสนองตามท่ีระบุไวในหนังสือแสดง

เจตนาไมรับบริการบางอยางในชวงสุดทายของชีวิต ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถคัดกรอง

ผูปวยท่ีอยูในสภาวะท่ีตองการการดูแลแบบประคับประคองใหไดมากข้ึน ซ่ึงตองขับเคลื่อน

เชิงกลยุทธกับแพทยเจาของไข และยังมีการเปล่ียนแปลงในระดับโครงสรางองคกรในเวลา

ตอมา เพ่ือใหมี line of supervision และ line of command ท่ีชัดเจน เพราะศูนย 

KPC เองก็ตั้งเปาท่ีจะยกระดับสถานภาพใหเปนศูนยอางอิง (Reference Center) ในเรื่อง PC 

ของประเทศไทย และยังวางแผนการทํางานในระดับภูมิภาคลุมน้ําโขงดวย  

ในขณะเดียวกัน ก็ตองมีการขับเคล่ือนหรือเสริมพลังใหชุมชนลงมือปฏิบัติการ 

เพราะผูปวยตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน ประกอบกับไมมีความจําเปนตองอยู ใน

โรงพยาบาล เพราะการจัดการอาการรบกวนตาง ๆ พรอมท้ังการมีคุณภาพชีวิตระยะทาย 

สามารถจัดการ/ดําเนินการไดท่ีบาน  โดยมีผูดูแลท่ีเปนสามีภรรยาบุตรหลานหรือญาติพ่ีนอง 

ท่ีผานการอบรมจากทีมแพทยพยาบาลเจาของไข เปนผูดูแลหลักท่ีอยูภายใตการแนะนําและ

การกํากับดูแลของทีมงานในระดับชุมชน ท่ีทํางานรวมกันระหวางโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. 

และ อสม./จิตอาสา และผูมีจิตสํานึก/กลไกอ่ืน ๆ ในชุมชน เชน พระสงฆ ครู ผูนําทางจิต

วิญญาณ ผูนําทางศาสนาตามท่ีผูปวยศรัทธา  

นอกจากนี้ จากการขับเคลื่อนการทํางานมาเปนเวลาพอสมควร ยังทําใหเกิดชุมชนคน

หัวใจเดียวกัน และเครือขายการดูแลผูปวยระยะทาย (TPCN) ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอ

ความยั่งยืนของระบบ PC ทามกลางปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะการรวมศูนยของโครงสราง

องคกรไวท่ีสวนกลาง ซ่ึงเปนความสัมพันธแบบแนวดิ่ง (Top-down Structure) ถาไมมีชุมชน

คนหัวใจเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในแนวราบ ก็ยากท่ีจะทํางานฝาดานหรืออุปสรรคตาง 

ๆ ในเชิงโครงสรางไปได  

เม่ือมองเห็นผลในเรื่องความรูและทักษะของบุคลากรตาง ๆ ในระดับหนึ่งแลว ก็มีการ

ปรับระบบหรือรูปแบบการบริการใหเชื่อมโยงตั้งแต รพ.ศูนย รพ.ท่ัวไป ลงไปจนถึง รพ.ชุมชน 

และ รพ.สต. และชุมชน ในบางพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ไปในเวลาเดียวกัน เพ่ือใชเปนตัวอยางการ

ขับเคลื่อนและทําใหเกิดการขยายวงหรือแรงผลักออกไปอีกแบบไมมีท่ีสิ้นสุด ตอมาก็ได

ขับเคล่ือนในเชิงนโยบายของจังหวัด ของเขตสุขภาพ และของภาคตาง ๆ พรอม ๆ กับ

การเพ่ิมกลไกการขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีหรือสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการจัดอบรม เพ่ือ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถใหมากข้ึน จากหลายแหลงและหลายทิศทาง 
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ไมไดกระจุกตัวอยูเฉพาะในศูนย KPC เทานั้น เพราะมิเชนนั้น ก็ไมทันกับปญหาและความ

ตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน   

ในเวลาเดียวกัน แนวคิด PC หรือ ระบบ PC ก็ไดกระจายตัวออกไปยังภูมิภาคตาง ๆ 

ผานกลไกหรือผูนําสาระสําคัญ ซ่ึงก็คือ ผูผานการฝกอบรมจากศูนย KPC ไปสรางระบบใน

องคกร/สถานพยาบาลท่ีตนสังกัด ซ่ึงในสวนนี้ ยิ่งสามารถทําไดมากข้ึนหรือผูผานการฝกอบรม

สามารถกลับไปพัฒนาระบบ PC ของสถานพยาบาลแตละแหงไดมากข้ึน เม่ือศูนย KPC ไดมี

การจัดหลักสูตรเรื่อง การจัดตั้งแผนงานดาน PC ข้ึนมาในหนวยงาน (How to set quality 

palliative care program) สําหรับประเด็นการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมและ

กายภาพท่ีเอ้ือตอการดูแลผูปวยระยะทายนั้น พบวา ไดเกิดข้ึนตลอดเวลา ตั้งแต

กระบวนการทํางานในการดูแลผูปวยระยะทายเริ่มตนข้ึน เพราะท่ีจริงการสรางสิ่งแวดลอม

ท่ีสําคัญ ก็คือ การสรางสิ่งแวดลอมในการดูแลซ่ึงกันและกัน (caring for each other)  
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ดังนั้น การเริ่มตนจากแพทยหรือแกนหลัก ท่ีใหความสําคัญหรือใหคุณคาในชีวิตของ

ผูปวยระยะทาย ก็ถือวา ไดเกิดความรูสึกท่ีตองการดูแลซ่ึงกันและกัน ไมตองการใหผูปวยทุกข

ทรมาน ไปจนถึงความสามารถในการสรางทีมงานข้ึนมาได ก็หมายถึงวา ทีมงานก็ให

ความสําคัญกับการดูแลซ่ึงกันและกัน จนในท่ีสุดไดขยายตัวไปท่ีชุมชน/หมูบาน ท่ีผูนําชุมชน

ทองถ่ิน หรือกลไกตาง ๆ ในระดับครอบครัวและชุมชนไดหันมาใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ก็

เทากับครอบครัว/ชุมชน/หมูบาน ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางสุดทายของผูปวยระยะทาย ก็ได

แสดงใหเห็นถึงความตองการในการเขามามีสวนรวมในการดูแลซ่ึงกันและกันในชวงสุดทาย

ของชีวิต และเม่ือระบบนี้กระจายไปท่ัว ท้ังภาคอีสานกอน ก็หมายถึงวา สภาพทางสังคม-

วัฒนธรรมและกายภาพของภาคอีสานไดเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “การดูแลซ่ึงกันและกัน” และเม่ือ

กระจายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมของการดูแลซ่ึงกันและกันท่ี

มีนัยสําคัญเปนอยางยิ่ง แตก็ยังมีสิ่งท่ีจะตองทําใหเขมขนข้ึน สมํ่าเสมอมากข้ึน มีคุณภาพใน

ทุกข้ันตอนทุกระดับ และทุกมิติมากยิ่งข้ึน   

สรุป : ผลการวิเคราะหการทํางานขับเคล่ือนระบบ PC ขององคกรและเครือขายท่ี

รับทุนดวยกรอบออตตาวา ทําใหมองเห็นไดชัดเจนวา เปนงานท่ีมีความสอดคลองกับ

ภารกิจในการสงเสริมสุขภาพของ สสส. อยางไมตองสงสัย เพราะแมผูท่ีกําลังจะเสียชีวิต 

ก็ควรไดรับสุขภาวะในระยะทายบนหลักมนุษยธรรม ใหสมกับเปนมนุษยท่ีมีคุณคาและ

ศักดิ์ศร ี
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2  
สรุปผลการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง (PC) และกรอบ 6 เสาหลักของ WHO 

 

ผลสรุปจากการวิเคราะหการทํางานเรื่องการดูแลผูปวยระยะทาย ดวยกรอบการ

ทํางานดาน PC ของ WHO และผลสรุปจากการวิเคราะหการทํางานในการพัฒนาระบบตาม

กรอบ 6 เสาหลักของ WHO ณ ท่ีนี้ จะขอแยกผลสรุปการวิเคราะหออกเปน 2 สวน และ

นํามาสรุปแบบเชื่อมโยงกันในขางทาย  ในตอนแรก จะขอสรุปเรื่องการทํางานตามกรอบ PC 

กอน และตามดวยกรอบ 6 เสาหลักดานการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพ  

 กรอบการทํางานดาน PC ของ WHO สรุปวา ใหความสําคัญกับเรื่องความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับ PC เพราะท่ีผานมา พบวา ยังมีความเขาใจผิดในเรื่องนี้คอนขางมาก ในขณะ

ท่ีจุดเนนท่ีสําคัญอีกประการคือ WHO เสนอวา ควรมีการบรูณาการระบบ PC เขาไปเปนสวน

หนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care System) นอกจากนี้ WHO ยังระบุถึงปญหา

อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการพัฒนาระบบ PC : ซ่ึงผลการวิเคราะหในสวนนี้ สรุปไดวา 

ถึงแมระบบ PC ของประเทศไทยจะมีความกาวหนาในดานตาง ๆ คอนขางมาก โดยเฉพาะ

การเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ ทักษะ การปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับ PC ใหกับระบบ

การดูแลท่ีปจจุบันมีถึง 7,000 กวาคน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ (ซ่ึงนับเฉพาะในชวง 

10 ปท่ีผานมา) แตก็ยังมีความเขาใจผิดตาง ๆ อยูพอสมควร โดยเฉพาะในกลุมวิชาชีพแพทย 

และประชาชนท่ัวไป รวมถึงญาติของผูปวย/ผูรับบริการ ซ่ึงจะตองมีการขับเคลื่อนตอไป  

สําหรับการบูรณาการระบบ PC เขาเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมินั้น จาก

การวิเคราะห พบวา ปจจุบันไดเกิดระบบการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care) ข้ึนแลว 

โดยเฉพาะคอนขางเต็มพ้ืนท่ีในภาคอีสาน และไดเกิดการขยายตัวสูภูมิภาคอ่ืน ๆ แลวดวย 

รวมท้ังกรุงเทพมหานคร ท่ีเปนเมืองใหญ ก็พบ ระบบการดูแลผูสูงอายุและผูปวยท่ีบาน ท่ี

เรียกวา “หนึ่งชุมชน หนึ่งศูนยอยูดี” (One Community One Nursing Home) ซ่ึงพบ

ในพ้ืนท่ีการทํางานของ รพ.ราชพิพัฒน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร  

นอกจากนี้ ยังพบวา มีสิ่งสนับสนุนท่ีจะทําใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบานเขากันไดดีกับ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2 ประการ คือ การท่ีประเทศไทยมี พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 

2562 และการมีนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ภายใตบริบท

ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนคลินิกท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและทีมสหวิชาชีพใน
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การดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิ  (โปรดอานรายละเอียดในเอกสารของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการดําเนินงานสําหรับคลินิกหมอ

ครอบครัว ม.ป.ป ประกอบดวย) ซ่ึงถามีการเชื่อมประสาน ผลักดันใหเชื่อมโยงกัน หนุนเสริม

กัน ก็นาจะทําใหระบบการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบานไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ และสําหรับกรุงเทพมหานคร ท่ีไมไดอยูภายใตโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ก็

ดําเนินการตามโมเดล “One Community One Homeward” ซ่ึงเปนโมเดลท่ีใชชุมชนเปน

ฐาน และยังมีการเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพท่ี 13 รวมถึงกรมการแพทย ก็คาดวาจะทําใหเกิด

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ บนฐานของศูนยบริการสาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร ท่ีผนวกระบบ

การดูแลผูปวยทีบานเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิในเมืองใหญได 

สําหรับปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบ PC ตามท่ี WHO ระบุไว 4-5 ประการนั้น 

พบวา ปจจุบัน ประเทศไทยไดกาวขามปญหาอุปสรรคตาง ๆ ดังกลาวไปมากพอสมควร 

ยกเวนเพียงเรื่องกําลังคนและการมีระบบประกันการดูแลระยะยาว  

 

 กรอบ 6 เสาหลัก เพ่ือใชติดตามการพัฒนาระบบ PC ของ WHO : สําหรับ 6 เสา

หลัก ประกอบดวย 1) การจัดบริการสุขภาพดาน PC 2) กําลังคนดาน PC 3) การเขาถึงยา

และเวชภัณฑท่ีจําเปนสําหรับผูปวย PC 4) ระบบขอมูลสารสนเทศดาน PC 5) การจัดการทาง

การเงินและการคลังเพ่ือระบบ PC และ 6) การนําและการอภิบาล (leadership and 

governance) ในเรื่อง PC มีขอสรุปดังนี้คือ :-  

 

 การจัดบริการสุขภาพดาน PC สรุปวา ทุกสถานพยาบาลพยายามทําใหเกิด

ความครอบคลุม ท่ัวถึง เพ่ือทําใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายทุกกลุม ทุกเพศ 

ทุกวัย ทุกชาติพันธุ ทุกพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ได โดยเฉพาะการมี

คุณภาพชีวิตระยะทายท่ีบานและไดเสียชีวิตท่ีบานตามความประสงค แตก็ยังมี

ปญหาอุปสรรคในหลาย ๆ พ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดน/หางไกลและกลาง

เมืองใหญ สวนหนึ่งเพราะสถานพยาบาลอยูหางจากเขตพ้ืนท่ีอาศัยมาก ระบบ

บริการปฐมภูมิยังไมครอบคลุม สําหรับบริบทเมืองใหญ ไมสามารถกลับไป

เสียชีวิตท่ีบานหรือท่ีพักอาศัย เพราะเปนคอนโด, อพารทเมนท, บานเชา/หอง

เชา เจาของไมยินยอม สําหรับประเด็นเรื่องภาษา หรือการสื่อสาร ยังคงพบใน

บางพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนท้ังพมา ลาว และกัมพูชา ยกตัวอยาง เชน เขตอําเภอ
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ปว จ.นาน ท่ีมีกลุมชาติพันธุตาง ๆ จํานวนมาก และมีการเดินทางขามแดนไป

มาหาสูกันสะดวก ทําใหมีจํานวนผูรับบริการท่ีเปนกลุมชาติพันธุจํานวนมาก  

 

 กําลังคนของระบบ PC สรุปวา ยังเปนปญหา ยังไมพอเพียง เนื่องจากเดิมก็มี

ปญหาอยูแลว เพราะบุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหภาระงานกับจํานวนคนทํางาน

ไมสัมพันธกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล ไมมีหมอ หรือมีเฉพาะแพทยใชทุน 

ท่ีมาอยูชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องพยาบาลอยู เวรติดตอกันเปน

เวลานาน ทํางานหนักหรือตองทําหลายภารกิจ ท้ังในหอผูปวยใน ในตึกผูปวย

นอก และในชุมชน ทําใหทําไดไมเต็มท่ี และยังมีความแตกตาง/เหลื่อมล้ําดาน

คาตอบแทนในทีมสหวิชาชีพ ทําใหเกิดความไมเปนธรรม รวมท้ังยังขาด

ความกาวหนาในเสนทางวิชาชีพ (career path) โดยเฉพาะพยาบาล เพราะทาง

สํานักการพยาบาลและสภาการพยาบาลยังไมไดผลักดันเรื่องนี้อยางเต็มท่ี 

สําหรับวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญมากตอคุณภาพชีวิตระยะทายท้ังนักจิตวิทยา 

พยาบาลจิตเวช นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ/

โภชนากร นักกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัด นักดนตรีบําบัด แพทยแผนไทย/แผน

จีน พบวา ขาดแคลนอยางมาก โดยเฉพาะใน รพ.ชุมชน และ รพ.สต ไมมีทีมสห

วิชาชีพเหลานี้ เพราะกระจุกตัวอยูเฉพาะใน รพ.ใหญ หรือ รพศ./รพท. เทานั้น 

สวนหนึ่งเพราะไมมีงบประมาณจาง ไมมีกรอบอัตรากําลังรองรับ และอีกสวน

หนึ่งเปนผลมาจากโครงสรางรวมศูนยของประเทศ ทําใหบุคลากรไมอยากไปอยู

ในพ้ืนท่ีหางไกล ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยอยาง

มองเห็นไดชัดเจน  

 

 การเขาถึงยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน สรุปวา ยังมีปญหาในหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะ รพ.ชุมชนขนาดเล็ก และรพ.ท่ีอยูหางไกล ยังมียาและเวชภัณฑท่ี

จําเปนไมครบ ทําใหเกิดความไมเสมอภาคชัดเจน เพราะผูปวยระยะทายใน

พ้ืนท่ีเชนนี้ เสียเปรียบในแงของการจัดการอาการปวดและการไดรับการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะระยะทาย ทําใหบางสวนตองถูกสงตัว

กลับมาท่ี รพ.ศูนย หรือ รพ.ท่ัวไปอีก ซ่ึงการเดินทางกลับไปกลับมา ทําให

คุณภาพชีวิตระยะทายต่ําลง เพราะตองเผชิญกับความยุงยากและความทุกข

ทรมาน โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีฐานะยากจน ไมมีรายได ไมมีหลักประกัน ไมมีคา

เดินทาง ไมมีรถรับสง ไมมีเครื่องมือสื่อสาร และมีปญหาซับซอนในครอบครัว 
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(เชน มีแตผูสูงอายุ, มีคนปวยคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว, ขาดคนดูแลอยางตอเนื่อง, 

ลูกพิการหรือมีปญหาจิตเวช, บานจะถูกยึด ฯลฯ) ซ่ึงผูปวยกลุมนี้เปนกลุมท่ีนา

เปนหวงมากท่ีสุด 

 

 ระบบขอมูลสารสนเทศดาน PC พบวา ในบริบทของกระทรวงสาธารณสุข ยัง

ไมมีแหลงขอมูลกลางดานนี้ สําหรับแหลงขอมูลท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีการ

ทําใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ มีขอมูลตาง ๆ หลายประเภท พรอมท้ังมีการเชื่อม

ลิงกกับองคกรตาง ๆ คอนขางมาก ก็คือ ศูนยการุณรักษ รพ.ศรีนครินทร 

ขอนแกน, สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (THAPS), และศูนยบริรักษ รพ.ศิริ

ราช, สําหรับภาคเอกชน คือ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด ท่ีมี

ฐานขอมูลองคกรท่ีทํางานดานนี้ รวมถึงฐานขอมูลรายงานการวิจัยและเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ สําหรับระบบการสงตอขอมูลผูปวยท่ีพยายามทําใหเปน

ระบบท่ีไรรอยตอ (seamless system) พบวา ในบริบทของกระทรวง

สาธารณสุข มีการใชหลายระบบ ท้ัง Thai COC, Thai Refer, HOSxP, COC 

Link, SMART COC ซ่ึงพบความลักลั่นและปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องการ

ปอนขอมูล การใชโปรแกรมท่ีสถานพยาบาลจํานวนมากยังไมคอยพึงพอใจ 

เพราะตองกรอกขอมูลจํานวนมากเกินไปและมีหลายระบบท่ีทับซอนกัน สําหรับ

สถานพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิเชน สถานพยาบาลหรือหนวยงาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ใชโปรแกรม ท่ีเรียกวา “Program BMA 

Homeward Referral” ซ่ึ ง เ ป น ร ะ บ บ ข อ มู ล ท่ี ใ ช ใ น สํ า นั ก อ น า มั ย 

กรุงเทพมหานคร มีการเชื่อมขอมูลผูปวยกับโรงพยาบาลและศูนยบริการ

สาธารณสุขของกรุงเทพฯ รวมท้ังหมด จํานวน 77 แหง 

 

 ระบบการเงินและการคลังเพ่ือระบบ PC สําหรับประเด็นท่ีสําคัญมาก คือ การ

จัดระบบงบประมาณรองรับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูปวยระยะทายและความ

จําเปนในการจัดบริการเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตระยะทายอยางพอเพียง อันเปน

ผลมาจากการเปนสังคมสูงวัย และประเด็นปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกัน 

เชน การท่ีครอบครัวมีขนาดเล็กลง ไมมีคนดูแล หรือเปนครอบครัวผูสูงวัยท่ีมี

โรคหรือเจ็บปวยท้ังสามีและภรรยา ไมมีคนเฝาไขยามเจ็บปวย ทําใหภาระหนัก

ตกแกพยาบาล หรือ มีคนในครอบครัวท่ีจําเปนตองลาออกจากงานเพ่ือมาดูแล

ผูปวยระยะทาย ทําใหไมมีรายได เพราะสวนใหญไมมีเงินออมหรือมีแตนอย 
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และไมมีเงินอุดหนุนชวยเหลือจากรัฐ ทําใหครอบครัวยากจนมากข้ึน จากเดิมท่ี

ลําบากยากจนอยูแลว   

 

ดังนั้น “การจัดระบบการเงินการคลังเพ่ือการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองค

รวม ท้ังการบริการดูแลผูปวยระยะฟนฟูหรือการบริการฟนฟูผูปวยระยะกลาง 

(Intermediate Care : IMC) การดูแลระยะยาว (Long-term care : LTC) 

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care : PC) และการดูแลเพ่ือ

คุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice Care) หรือ การดูแลในชวงชั่วโมงสุดทาย 

(Last Hours of Care or End of Life Care - EOLC) รวม ถึ งการส ง เสริ ม

สุขภาพผูสูงอายุท่ียังไมปวย” จึงมีความสําคัญอยางยิ่งและจําเปนตองมองให

รอบดาน อยางมีความเชื่อมโยง  ซ่ึงปจจุบันพบวา ระบบ LTC มีกองทุน LTC 

สนับสนุนโดย สปสช. รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตยังไมมีกองทุน PC, 

HC และ/หรือ EOLC โดยตรง ท่ีครอบคลุมในดานตาง ๆ ท่ีจําเปน มีเพียง

กองทุนยอยของ สปสช. ท่ีมีเฉพาะคาตอบแทนในการเยี่ยมบานสําหรับบุคลากร

เทานั้น ยังไมมีเงินชดเชยหรือเงินชวยเหลือใหกับครอบครัว กรณีตองออกจาก

งานมาดูแลผูปวย (ซ่ึงถา สปสช.สามารถชดเชยจุดนี้ได จะชวยครอบครัวท่ี

ยากจนไดมาก) รวมถึงยังไมมีมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเชน การลดหยอนภาษี

ใหกับครอบครัวท่ีใหการดูแลสมาชิกท่ีมีภาวะการพ่ึงพา ซ่ึงในเรื่องนี้ กนิษฐา 

บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ  สาสัตย (2008) เคยเสนอไววา การอุดหนุน

ชวยเหลือใด ๆ จากรัฐ ควรมุงเนนไปท่ีครอบครัวหรือใหครอบครัวมีบทบาทหลัก 

รัฐแสดงบทบาทเปนเพียงผูสนับสนุน ใหคําแนะนํา/ความรู และคอยกํากับดูแล

คุณภาพการบริการ โดยจะตองมีระบบของรัฐหรือสถานพยาบาลตามประเภท

การเจ็บปวยรองรับ กรณีครอบครัวไมสามารถดูแลไดหรือผูปวยไมมีครอบครัว    

 

 การนําและการอภิบาลดาน PC สรุปวา กําลังมีการกระจายตัวดานการนําใน

การพัฒนาระบบ PC ออกไปยังเขตสุขภาพตาง ๆ เม่ือแตละเขตสุขภาพมีแหลง

เรียนรูตามแผนการพัฒนาระบบบริการ  

 

  



370 

3 

สรุปผลการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและยอมรับ

นวัตกรรมของโรเจอรสและชูเมกเกอร 

 

ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีการแพรกระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมอธิบายวา 

การท่ีคนเราจะยอมรับนวัตกรรมความคิด หรือประดิษฐกรรมใหม ๆ นั้น มีปจจัย/

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการยอมรับหรือไมยอมรับ หรือยอมรับไดชาหรือเร็ว 

ดั งนี้ คือ 1. ตัวนวัตกรรม ซ่ึง ณ ท่ีนี้หมายถึง ระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง (ระบบ PC) ซ่ึงมี 5 ดานท่ีสําคัญคือ ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ, ความ

เขากันไดกับบรรทัดฐาน/วัฒนธรรม/ความคิด-ความเชื่อ, ความสลับซับซอนของตัวนวัตกรรม, 

ความสามารถในการทดลองใชได และสุดทายคือ ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได 2. 

ชองทางในการเผยแพร/สื่อสาร 3. เวลา/ชวงเวลา/ระยะเวลา และ 4. ระบบสังคม ซ่ึงจากการ

วิเคราะหสามารถสรุปผลได ดังนี้คือ  

 

 ตัวนวัตกรรม และลักษณะของนวัตกรรม ท้ัง 5 ดาน สรุปวา ระบบ PC ท่ีไดรับ

การพัฒนาข้ึน มีความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกวาระบบเดิมท่ีมีความ

รุนแรงและไมใชการดูแลรักษาท่ียึดหลักมนุษยธรรม แตระบบใหมมีความเปน

องครวม ยึดหลักมนุษยธรรม มีความครอบคลุมในทุกมิติ ชวยลดความทุกข

ทรมาน ทําใหผูปวยไดรับความสบาย (comfort care) ท้ังกาย,ใจ,อารมณ, สังคม/

ครอบครัว, ปญญาและจิตวิญญาณ มีเวลาในการเตรียมตัวจากไปอยางสงบ หรือ

เกิดมรณานุสติ โดยเฉพาะการดูแลผูปวยท่ีบาน (Home Care) ท่ีทําใหคาใชจาย

เฉลี่ยตอผูปวย 1 คน ลดลงจากประมาณ 45,000 บาท (จากการรักษาใน

สถานพยาบาลชวง 30 วันสุดทายกอนเสียชีวิต) เหลือประมาณ 26,372 ถาไดรับ

การดูแลรักษาท่ีบาน กรณีมีผูดูแลท่ีจาง (คาจาง 15,000 บาท/เดือน) แตถาไมมี

ผูดูแลท่ีจาง คาใชจายจะอยูท่ี 11,372 บาท (วรวรรณ ชาญดวยวิทย และยศ 

วัชระคุปต, ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย, 

2560, หนา 57,)  
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สําหรับความเขากันไดกับบรรทัดฐาน คานิยม ความเช่ือ ประเพณี/วิถีปฏิบัติ

ตาง ๆ นั้น พบวา ยังคงเปนประเด็นปญหาในหลาย ๆ พ้ืนท่ี ๆ ยังไมพรอมใน

การพูดคุยเรื่อง การเตรียมตัวตาย เพราะมองวาเปนเรื่องอัปมงคล เปนการ

แชง และยังคงพบเรื่อง ภาวะกตัญูเฉียบพลัน ท่ีขัดขวางหรือทําใหการตายดี

ของผูปวยตามเจตนารมณท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการ

สาธารณสุขบางอยางยังไมสามารถทําไดในหลาย ๆ พ้ืนท่ี รวมถึงการให

พระสงฆเขามามีบทบาทในทีมดูแล พบวา หลายแหงยังไมเปนท่ียอมรับเนื่องจาก

ประชาชนไมศรัทธา และหลายแหงยังตองพิจารณาบริบทผูปวยและครอบครัว

เปนราย ๆ ไปวาตองการหรือไม ยังไมสามารถสรุปหรือมองแบบเหมารวมไดวา 

บทบาทของพระสงฆหรือสัญลักษณผาเหลืองเปนสัญลักษณเชิงบวกเสมอไป 

ซ่ึงประเด็นนี้สําคัญมาก ตองมีความระมัดระวังสูง 
 

สําหรับประเด็นความสลับซับซอนของนวัตกรรมหรือระบบ PC พบวา มีความ

ซับซอนในเรื่องการจัดการอาการ โดยเฉพาะการจัดการดูแลอาการรายโรค  

(specific disease care or specific disease symptom management) 

ดวยกระบวนทัศนแบบองครวม ถาบุคลากรยังไมมีความรูและทักษะพอเพียง 

ก็มีความเสี่ยงท่ีจะดําเนินการไดไมดี ไมมีมาตรฐาน ไมสามารถทําใหผูปวยเกิด

ความรูสึกสบายไดจริง และยังพบความสลับซับซอนเกี่ยวกับการประเมินผูปวย

ในประเดน็จิต-สังคม (psycho-social dimension) เพ่ือการดูแลมิติจิตใจ จิต

วิญญาณ จิตตปญญา และสุขภาวะทางปญญาไดจริง เพราะยังมีความไม

ชัดเจน ยังไมไดตกลงกันในเรื่องเครื่องมือการประเมิน จะใชชุดไหน เครื่องมือ

ไหนใชไดจริง ซ่ึงประเด็นนี้นาจะเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญในลําดับตน ๆ 

สําหรับการทํางานในระยะตอไป เพ่ือทําใหผูปวยระยะทายไดรับการดูแลมิติจิตใจ 

จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือมิติสุขภาวะทางปญญาไดจริง  
 

  



372 

ความสามารถในการทดลองปฏิบัติหรือทดลองใชระบบ PC ในประเด็นนี้ พบวา 

ควรมีการทดลองหรือฝกปฏิบัติพรอมกับแพทยผูเชี่ยวชาญดานนี้ โดยเฉพาะการ

ทดลองฝกปฏิบัติหรือเรียนรูกับชีวติผูปวย ตองมีความระมัดระวงัสูง ไมควรปลอย

ใหมีการฝกปฏิบัติการดูแลหรือการจัดการอาการรายโรคดวยบุคลากรท่ียังไมมี

ความชํานาญ เพราะมีความเสี่ยงท่ีจะผิดพลาดสูง   
 

สําหรับความสามารถในการสังเกตเห็นผลไดชัดเจน ในประเด็นนี้ พบวา ระบบ 

PC ทําใหเกิดผลหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน โดยเฉพาะผลตอผูปวย ทําใหไม

ทุกขทรมาน รูสึกสบาย ไมทุรนทุรายเหมือนเดิม หรือกอนท่ีจะไดรับการดูแลแบบ 

PC และ Comfort Care สําหรับผลท่ีชัดเจนตอครอบครัวก็เชนกัน ทําใหลดความ

วิตกกังวล ความทุกขจากการท่ีไมสามารถชวยเหลือผูปวยลงไปไดอยางชัดเจน 

รวมถึงบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจํานวนมากหรือเกือบท้ังหมด ท่ีมี

ประสบการณท่ีดีในการดูแลผูปวย PC และผลท่ีชัดเจนในเรื่องคาใชจายในการ

ดูแลท่ีลดลง ดังกลาวแลวขางตน 
 

 ชองทางในการเผยแพร-กระจาย-ส่ือสาร สรุปวา ไดใชทุกวิถีทางในการทําให

แนวคิดและรูปแบบระบบมีการกระจายตัวออกไป และไดรับการยอมรับ 

โดยเฉพาะการกระจายผานตัวบุคคล และกลุมบุคคลท่ีเปนเครือขายซ่ึงกันและกัน 

ดําเนินการท้ังภายในองคกรอยางเขมขนและมีการสรางพลังขับเคลื่อนผานระบบ

ความสัมพันธท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังแบบมีโครงสรางและไมมี

โครงสราง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในภาคอีสานและ

กระจายไปยังภาคอ่ืน ๆ ผานการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) โดยมีกลไก

บุคคลและกลุมบุคคลท่ีผานการอบรมจาก KPC เปนท้ังผูกระตุน ผูสนับสนุน ผู

อํานวยความสะดวกใหระบบเกิดข้ึนไดในทุกสถานพยาบาลท้ัง 3 ระดับ (รพศ./

รพท., รพ.ชุมชน และ รพ.สต.)   

 

 เวลา/ระยะเวลา/ชวงเวลา  การทํางานของชุดโครงการสรางเสริมสุขภาวะใน

ระยะทาย ท่ีไดรับการสนับสนุนในชวงป พ.ศ. 2556-2559 พบวา เปนการทํางาน

รวมกันหลายภาคสวน ท้ังสถาบันการศึกษา หนวยบริการ/สถานพยาบาล 

องคกร/หนวยงานในภาครัฐ เอกชน และประชาชน และเครือขายภาคประชา

สังคม ซ่ึงเปนการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม ซ่ึงกอนหนานั้น

ไดดําเนินการมากอนแลวหรือตั้งแตป พ.ศ. 2547-48 และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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สมาคม THAPS ก็ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันกับปญหาและความ

ตองการท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงถึงแมจะไมไดรับการสนับสนุนจาก สสส.อยาง

ตอเนื่อง แตก็ไมไดหยุดทํางาน เพราะชุดโครงการเขาใจดีวา สังคมกําลังอยูในชวง

การเปลี่ยนผานเปนสังคมสูงวัยเต็มข้ัน แตสําหรับระยะเวลาการทํางานของบางชุด

โครงการนั้น คอนขางสั้นไป เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี

ตองการบรรลุ ซ่ึงมีคอนขางมาก โดยเฉพาะโครงการแผนยุทธศาสตร ท่ีไดกําหนด

สิ่งท่ีตองการบรรลุไวคอนขางมาก แตทําไดไมครบ เพราะหมดเวลา   

 

 ระบบสังคม (Social System) พบวา ชุดโครงการ โดยเฉพาะ THAPS 

และ ศูนยการุณรักษ (KPC) ไดพยายามดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมในหลาย ๆ ระดับ และหลายมิติ 

ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับวิชาชีพ/กลุมวิชาชีพ ระดับองคกร/หนวยงาน/

สถานพยาบาล ระดับเขตสุขภาพ ระดับภูมิภาค และระดับโครงสรางใหญของ

ประเทศ  

 

สําหรับระดับปจเจกบุคคล/วิชาชีพ/กลุมวิชาชีพ ก็เนนการทํางานเรื่องกระบวน

ทัศน วิธีคิด วิธีมอง ความรู ความเขาใจ ทักษะ ผานการฝกอบรม ซ่ึงก็ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไดอยางมหาศาล เม่ือพิจารณาจากจํานวนบุคลากรท่ีผานการ

ฝกอบรมจํานวนมากถึง 7,000 กวาคน (เม่ือรวมกับตัวเลขท่ีกรมการแพทย

ดําเนินการดวย) โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพ/กลุมบุคลากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอ

ระบบ PC คือ แพทย ก็ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับราชวิทยาลัยแพทย

เวชศาสตรครอบครัว ซ่ึงจะเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของระบบ PC  
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ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกร/หนวยงาน/สถานพยาบาล หรือหนวย

บริการ ก็คือ การทําใหเกิดระบบ PC ข้ึนในสถานพยาบาลตาง ๆ ท้ังท่ีเปนผล

โดยตรงจากการทํางานของชุดโครงการ, THAPS, KPC และเครือขายพุทธิกา ใน

การสรางกลไกการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญผานการฝกอบรมตาง ๆ ดังกลาวแลว

ขางตน และผลจากความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ หลายทิศทางและ

กลไกอ่ืน ๆ ท่ีเขามาหนุนเสริม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบและ

นโยบายท่ีสําคัญ ท้ังในชวง รมต.สาธารณสุข รัชตะ รัชนะนาวิน ท่ีประกาศ

นโยบาย PC และการผลักดันเขาสูระบบการพัฒนาบริการ (Service Plan) ใน

ระดับเขตสุขภาพ ในชวงเวลาตอมา ซ่ึงคาดวาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

เปนระบบและมีความครอบคลุมในทุกมิติตอไป ท้ังเรื่องจํานวนและประเภทของ

บุคลากรสหวิชาชีพท่ีพอเพียง (โดยเฉพาะนักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ/

โภชนากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัด), 

งบประมาณ, คาตอบแทนท่ีเหมาะสม/เปนธรรม, ความกาวหนาในวิชาชีพของ

สาขาพยาบาลและอ่ืน ๆ, ยาและเวชภัณฑ/อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน, การ

จัดบริการสุขภาพองครวม ท่ีมีความครอบคลุมในทุกมิติ กาย/ใจ/อารมณ/

ครอบครัว/สังคม/ปญญา, การเสริมพลังและศักยภาพใหจิตอาสา/อสม./ผูดูแล ให

มีหัตถการและทักษะท่ีจําเปนมากข้ึน ทําการดูแลหรือชวยเหลือผูปวยไดจริง, การ

มีระบบขอมูลผูปวยและฐานขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแบบไรรอยตอ, การเสริมพลังให

มีระบบการดูแลผูปวยท่ีบานท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล/พ้ืนท่ี

ชายแดน/พ้ืนท่ีเมืองใหญ/พ้ืนท่ีชานเมือง ท่ีอยูภายใตอิทธิพลของเมืองใหญ ท่ีมี

บริบทเฉพาะและมีภาวะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูง    
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8 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคต ิและการปฏิบัติของบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข จติอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา 

 

  

สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู 

ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และการปฏิบัติ

ของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

จิตอาสา และพระสงฆหรือภิกษุอาสา 

8 
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1 

สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการ

ปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

 

 ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการดูแลผูปวยระยะทาย 

กลาวไดวาผูปฏิบัติงานเกือบทุกคนผานการอบรมดานการดูแลแบบประคับประคอง 

(PC) มาแลว จากการจัดอบรมโดยหนวยงานท่ีสังกัดอยูเปนสวนใหญ และอีกสวนหนึ่ง

ผานการอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมดาน PC ซ่ึงก็คือ 

THAPS สําหรับแหลงศึกษาหาความรูของบุคลากร พบวา สวนใหญศึกษาจากเพ่ือน

รวมงาน ท่ีไดมีการพูดคุยปรึกษาหารือ/ แลกเปลี่ยนกันในทีมงานท่ีมีความรูเขาใจ

เก่ียวกับ PC เปนอยางดีและมีความเปนผูฟงท่ีดี ใหเวลากับเพ่ือนรวมงาน มีหัวใจอาสา 

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี อยางไรก็ดี บุคลากรจํานวนมากระบุวา ความรูท่ีมีอยูยังไม

เพียงพอ เพราะวายังมีสิ่งท่ีไมรูอีกมาก เชน ความรูในการดูแลผูปวยระยะทายรายโรค 

ผูปวยเด็กท่ีอยู ในระยะทาย และความรู ในการใชยา สวนทักษะท่ีบุคลากรให

ความสําคัญคือ ทักษะหรือเทคนิคการสื่อสาร และทักษะการดูแลดานจิตใจ  

 

สวนในเรื่องบทบาทหนาท่ีและสิ่งท่ีปฏิบัติในการทํางาน PC ไดใหบุคลากรฯ ประเมิน

ตนเองดวยคําถามท่ีมีคําตอบ แบงตามความถ่ี 3 ระดับ คือ ทําเปนประจํา ทําเปน

บางครั้ง และไมเคยทํา พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของบุคลากรไดระบุสิ่งท่ีทําเปนประจํา 

5-6 ลําดับ เรียงตามความถ่ีของคําตอบ ดังนี้คือ 1) การทําหนาท่ีในภาระงานการดูแล

แบบประคับประคองใหเปนท่ีนาพอใจและเปนท่ียอมรับ 2) การแสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่อง 3) การทําความเขาใจเรื่องสิทธิ ประเด็นจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 4) 

พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องการแจงขาวราย 5) ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาระบบ PC ใน

หนวยงานตนเอง 6) เปนวิทยากรถายทอดความรู และ 7) พัฒนางานวิจัยจากงาน

ประจํา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ  การเพ่ิมศักยภาพใหกับ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีความรูความสามารถมากข้ึนในเรื่องการ

ดูแลผูปวยระยะทายรายโรค ผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก ทักษะการส่ือสารและการ

ดูแลดานจิตใจ การใชยาในผูปวยระยะทาย, วิชาการและกฎหมาย, การทํา ACP 
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และ family meeting และ ควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขมีความสามารถในการเปนวิทยากรถายทอดความรูหรือสามารถพัฒนา

งานวิจัยจากงานประจําไดดวย จะยิ่งเปนการยกระดับคุณภาพและทําใหระบบ PC มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และควรมีการรวบรวมและเผยแพรองคความรู

ดานการดูแลผูปวย PC ในขอบเขตวิชาชีพของแตละวิชาชีพ เชน นักโภชนาการ/

โภชนากร นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ฯลฯ 

เพ่ือใหสามารถยกระดับศักยภาพและความรูในการดูแลผูปวย PC ไดตรงกับความ

ตองการของผูปวยและตรงกับศักยภาพในทางวิชาการของแตละวิชาชีพ 
 

 ทัศนคติตอเรื่อง PC และการตายดี บุคลากรท้ังหมดมองวาเรื่องนี้มีความสําคัญมากถึง

มากท่ีสุด เพราะจะชวยลดความทุกขทรมานทางกาย มีการเตรียมพรอมกอนเสียชีวิต 

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกอนตาย สําหรับความหมายในเรื่องของการตายดี สวนใหญ

ใหความหมายวาหมายถึง การไมทุกขทรมานท้ังกายและใจ, ตายอยางสงบ, ไมมีสิ่งคาง

คาใจ, ไดทําตามความตองการครั้งสุดทาย, มีความสุข, สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, มี

การเตรียมพรอม, ครอบครัวพรอมหนา, และยอมรับการตาย และการไดรับโอกาสใน

การตายดีมีความสําคัญเนื่องจาก มองวา มนุษยทุกคนตองตาย ทุกคนตองการตายดี 

เปนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และเปนการเตรียมตัวไปสูสุคติภูมิ  
 

โดยสรุป ดวยความเชื่อท่ีวา ไมมีใครท่ีตองการตายแบบทุกขทรมาน ตายอยางมีเครื่อง

พันธนาการ ตายอยางโดดเดี่ยว ตายโดยไมมีใครเหลียวแล บุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข โดยเฉพาะแพทยและพยาบาลท่ีเขาใจหลักการ PC จึงเปนบุคคลสําคัญ

ดานแรกในการสื่อสารเก่ียวกับโอกาสในการตายดีใหกับผูปวยระยะทายดวยโรคท่ี

คุกคามชีวิต รวมท้ังครอบครัวผูปวย แตการจะสื่อสารประเด็นดังกลาวนี้ไดดี บุคลากร

จํานวนมากระบุวา ไดเรียนรูวาตองรูจักจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการพูดถึงความ

เปนความตายของชีวิต  
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สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ  

และการปฏิบัต ิของจิตอาสา/ผูดูแลอาสา/อาสาสมัคร 

 

 ศักยภาพของผูดูแลอาสาในการดูแลผูปวยระยะทาย พบวา กวารอยละ 80 ระบุวา 

ผานการอบรมเรื่องการดูแลผูสูงอายุ สําหรับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (PC) 

การแจงขาวราย และการดูแลผูปวยดานจิตใจ จิตวิญญาณ พบวา ผูดูแลอาสาประมาณ

ครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 50 เคยไดรับการอบรมดาน PC ในขณะท่ีประมาณหนึ่งในสี่ของ

กลุมตัวอยาง ระบุวา เคยอบรมดานการแจงขาวราย และรอยละ 13 ระบุวาเคยอบรม

การดูแลดานจิตใจ จิตวิญญาณ  ประมาณครึ่งหนึ่งของผูดูแลอาสาท่ีเปนกลุมตัวอยาง

ระบุวาไมมีทักษะในการดูแลผูปวยระยะทาย ไมวาจะเปนการดูแลทางกายและทาง

จิตใจ รวมไปถึงทักษะการส่ือสารกับผูปวยและครอบครัว  
 

 สําหรับภารกิจท่ีผูดูแลอาสา ระบุวา ไดกระทําเปนบางครั้งจนถึงกระทําประจํา พบวา 

ประมาณครึ่งหนึ่งระบุวาสิ่งท่ีไดกระทําเปนประจํา คือ การใหกําลังใจ เยี่ยมบานผูปวย 

(รอยละ 85) รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูตางๆ รวมกับทีม

จิตอาสาและบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (รอยละ 82) สวนภารกิจอ่ืน ๆ 

เชน การทําแผล ทําความสะอาดรางกายผูปวย จัดหาอาหารใหผูปวยท่ีไมมีคนใน

ครอบครัวดูแล ฯลฯ สวนใหญระบุวา ไดทําภารกิจดังกลาวเปนบางครั้ง โดยสรุป 

ผูดูแลอาสาสวนใหญมีบทบาทเย่ียมบานและใหกําลังใจผูปวยและครอบครัว และมี

การพัฒนาศักยภาพตนเองดวยวิธีการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ รวมกับทีม

จิตอาสา และเจาหนาท่ีสาธารณสุข  
 

 ทัศนคติตอการตายดี จากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการ/แนวคิดเก่ียวกับ

การตายดี ท่ีไดแบงระดับความเห็นดวยออกเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย 

ผลการสํารวจสรุปไดวา ผูดูแลอาสาในการสํารวจครั้งนี้เกือบท้ังหมด เห็นดวยในระดับ

มากวา การตายดี คือ การทําใหผูปวยหมดหวงกอนตาย ในขณะท่ี รอยละ 93 เห็นดวย

ในระดับมากวา การชวยใหผูปวยตายดี เปนการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ

รอยละ 90 เห็นดวยในระดับมากวา การจัดสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับผูปวยระยะทาย ชวย

ใหผูปวยจากไปอยางสงบ   
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ในขณะท่ีสวนใหญเห็นดวยวา ควรพูดเรื่องความตาย หรือ การพูดความจริงกับ

ผูปวย แตก็ยังพบวา หนึ่งในสี่ของผูดูแลอาสา มีความคิดเห็นระดับปานกลางไป

จนถึงนอย ซ่ึงแสดงวา การพูดคุยเรื่องนี้ อาจพูดไมไดงายนักในบางโอกาสสําหรับ

ผูดูแลอาสา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริบทของผูดูแลอาสาในเรื่องการไดรับการยอมรับ

บทบาทการเปนผูดูแล และบริบทของผูปวยและครอบครัว ท่ีมีระดับการรับรูและ

การยอมรับในประเด็นท่ีออนไหวอยางมากนี้ตางกัน  
 

โดยสรุปแลว ทัศนคติตอเรื่องการตายดีของผูดูแลอาสาเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข แตสําหรับการสื่อสารประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการตายดีหรือความตาย ซ่ึงเปนวาทศิลปอยางหนึ่ง ท่ีมีองคประกอบ

ตาง ๆ เชน สัญลักษณทาทางท่ีแสดงถึงความจริงใจ  การใชคําพูดกับผูปวยท่ีไม

สามารถตอบโตได การพูดใหกําลังใจครอบครัว เรื่องท่ีควรพูดและไมควรพูด การ

รับฟงและเขาถึงความรูสึกของผูปวยและญาติ โอกาสท่ีเหมาะสมในการเขาเยี่ยม

ผูปวย ทักษะเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับ ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีผูดูแลอาสาทุกคนควรจะไดรับโอกาสในการเรียนรูหรือฝกฝนเก่ียวกับ

เรื่องเหลานี้ใหมากข้ึนดวย 
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สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ  

และการปฏิบัต ิของพระสงฆหรือภิกษุอาสา 

 

 ศักยภาพของพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา ในการดูแลผูปวยระยะทาย จาก

คําถามท่ีวาเคยเขารวมอบรมเสริมความรูดานการดูแลเยียวยาจิตใจผูปวยหรือไม พบวา 

พระสงฆสวนใหญ (รอยละ 70) ไมเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับเรื่องนี้มากอน สําหรับ

พระสงฆท่ีเคยไดรับการอบรม สวนหนึ่งเขารับการอบรมท่ีจัดโดยเครือขายพุทธิกา และ

อีกสวนหนึ่งเคยอบรมในหลักสูตร “พระคิลานุปฏฐาก” หรือ “พระอาสาสมัคร

สงเสริมสุขภาพประจําวัด (อสว.)” ท่ีจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เม่ือพิจารณา

ศักยภาพในการเปนสวนหนึ่งของทีมดูแลผูปวยระยะทายในมิติจิตใจ จิตวิญญาณ สวน

ใหญระบุวายังมีขอมูลความรู ตลอดจนความสามารถดานการดูแลเยียวยาและการ

สื่อสารกับผูปวยท่ีไมมากหรือยังไมคอยพรอม นอกจากนี้ พระสงฆในการศึกษาครั้งนี้

สวนใหญ (รอยละ 70) ระบุวา มีบทบาทในการเยี่ยมผูปวยท่ีบานหรือท่ีสถานพยาบาล 

นานๆ ครั้ง (3-4 เดือนตอครั้ง) จนถึง ยังไมเคยไดมีโอกาสเขาเยี่ยมผูปวยเลยก็มี  
 

 เม่ือถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึก

ของผูปวยระยะทาย พระสงฆระบุวา มีความรูในดานนี้นอยท่ีสุด นอกจากนี้ 

พระสงฆหรือภิกษุอาสาจํานวนหนึ่ง ยังระบุดวยวา ตัวผูปวยเองเปนปญหาและอุปสรรค

ตอการแสดงบทบาทของพระสงฆ หรือ ทําใหพระสงฆรูสึกลําบากใจ ความคิดเห็น

ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา พระสงฆจิตอาสาบางสวนยังไมเขาใจหรือเขาไมถึงภาวะ

อารมณ ความรูสึกของผูปวยระยะทาย ท่ีกําลังอยูในสภาวะท่ีเจ็บปวด ไมสบายตัว 

เหนื่อย เพลีย ออนแรง สิ้นหวัง ครุนคิด หวั่นวิตก หวาดกลัวความตาย ฯลฯ และถา

ผูปวยยังไมไดรับการจัดการอาการดังกลาว ก็ยากท่ีจะสนใจฟงหรือตอบสนองใน

ทางบวก เม่ือพระสงฆมาเยี่ยม ดังนั้น พระสงฆท่ีจะสามารถเปนผูเยียวยาผูปวยระยะ

ทายได จะตองมีความเขาใจประเด็นนี้เปนอยางดี    
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สําหรับขอเสนอแนะของพระสงฆหรือภิกษุอาสาสวนใหญเสนอวา อยากใหมีการจัด

อบรมเสริมความรูเรื่องการพูดคุยสื่อสารกับผูปวย การปฏิบัติท่ีถูกตองตอผูปวย หลัก

จิตวิทยา และความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาการของโรคในระยะทาย และอยากใหมีการจัด

อบรมเปนประจําและตอเนื่อง รวมท้ังเสนอใหมีการเชื่อมเครือขายพระสงฆจิตอาสาท่ี

ทํางานดานการดูแลสุขภาพเกิดข้ึนท่ัวทุกภูมิภาค 

 

 ทัศนคติตอการตายดี สําหรับทัศนคติตอการตายดีของพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา

ใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ ความหมายของการตายดี ความสําคัญของการตายดีตอมนุษย 

และ ความสําคัญของบทบาทพระสงฆตอผูปวยระยะทาย พบวา ไดคําตอบท่ีมีนัยยะ

สอดคลองกันเปนสวนใหญ กลาวคือ ความหมายของการตายดี ประกอบดวยคําสําคัญ 

คือ ตายอยางมีสติ, สงบ, ไมทุกขทรมาน, หมดหวง, มีความสุข สําหรับความสําคัญท่ี

มนุษยทุกคนควรไดรับโอกาสในการตายดีนั้น พระสงฆจิตอาสาท่ีศึกษาสวนใหญให

ความเห็นวา เพราะเปนโอกาสท่ีมนุษยจะไดไปสูภพภูมิท่ีดี หรือสุคติภูมิตามความเชื่อ

ของพุทธศาสนา สวนความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของบทบาทพระสงฆตอผูปวย

ระยะทาย สวนใหญ ระบุวา พระสงฆเปนเสมือนตัวแทนทางจิตวิญญาณ เปนท่ีพ่ึงทาง

จิตใจ ชวยนําทางจิตสุดทายไปสูสุคติภูมิได  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนนี้ ไดรับการพัฒนาข้ึนบนขอมูลท่ีผานการ

วิเคราะหและสังเคราะห และพยายามเสนอใหครอบคลุมในทุกมิติ ทุกประเด็น ทุกเรื่อง ทุก

ระดับ เพ่ือใหเปาหมายท่ีหลาย ๆ ภาคสวนอยากเห็นรวมกันเกิดเปนจริง ซ่ึงกําหนดไววา.... 

“ประชาชนและผูอาศัยบนแผนดินไทยไดรับการดูแลสุขภาวะระยะทายแบบประคับประคอง

ตามหลักวิชาการ แบบไรรอยตอ เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตระยะทายของปจเจกบุคคล โดย

เคารพความประสงคในการเลือกแผนการรักษาและแผนการเสียชีวิตของผูปวยตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12” (เอกสาร “ความกาวหนาของการ

ดําเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง ปงบประมาณ 2562 เขตบริการสุขภาพท่ี 1-12”, 

พญ. เ ดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง, กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลแบบ

ประคับประคอง)  

ซ่ึงจากเปาหมายดังกลาว จะเห็นวามีคําหลัก (keyword) หลายคํา ท้ังคําวา “การดูแล

สุขภาวะระยะทายแบบประคับประคอง” คําวา “หลักวิชาการ” คําวา “แบบไรรอยตอ” คํา

วา “เสริมสรางคุณภาพชีวิตระยะทาย” คําวา “เคารพความประสงคในการเลือกแผนการ

รักษาและแผนการเสียชีวิต” และคําวา “พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ มาตรา 12” 

ดังนั้น ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ณ ท่ีนี้ จะใชเปาหมายดังกลาว บวกคําหลักท่ี

ปรากฏ บวกกับขอมูลและความรูท่ีไดจากการวิจัย ติดตาม และประเมินผลในครั้งนี้ โดยจะ

แบงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในทุกมิติ ทุก

ประเด็น ทุกเรื่อง ทุกระดับ ทุกภาคี หรือมีความครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ท้ังดาน

การพัฒนาระบบ (system-based development recommendation) ดานพ้ืนท่ีทางการ

บริหารจัดการ-ปกครอง/พ้ืนท่ีภูมิศาสตร (area-based recommendation) ดานประเด็นท่ีมี

ความสําคัญ (topical issue-based recommendation) ดานปญหาท่ีควรแกไข (problem-

based recommendation) ดานกลุมเปาหมาย (target-group based recommendation) 

ดานนโยบาย (policy-based recommendation) ดานองคกร/หนวยงาน (organization-

based recommendation) ดานเครือข าย (network-based recommendation) ดาน

หัวขอการอบรมตามกลุมเปาหมาย (training topic recommendation) และดานการวิจัย/

สรางความรู (research- and knowledge-based recommendation)   
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. ดานการพัฒนาระบบ/สนับสนุนการพัฒนาระบบของสถานพยาบาล/หนวย

บริการ (SYSTEM-BASED DEVELOPMENT RECOMMENDATION) 
 

ระดับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หนวยบริการ 

 ผูมีอํานาจการตัดสินใจในการใชทรัพยากร (คน, เงิน, ของ, สถานท่ี) และ/หรือ มี

หนาท่ีรับผิดชอบสูงสุดของสถานพยาบาลนั้น ๆ รวมถึงหัวหนาฝาย/แผนก/สํานัก 

ควรจะตองสนับสนุนระบบ PC อยางเต็มท่ี เพ่ือทําใหระบบสามารถพัฒนา

กาวหนาไปไดอยางไมสะดุด 

 ควรมีเวทีประชุม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการท่ีจัดเฉพาะสําหรับหัวหนา

หนวยงาน ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถานพยาบาลและทีมงาน PC อยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือแบงปนความรูและประสบการณ และควรเสนอแนะใหแตละ

สถานพยาบาลนําเรื่องนี้ เขาสูวาระการประชุมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือติดตาม

ความกาวหนา  

 ควรทําใหเรื่อง PC เปนวาระสําคัญขององคกรแพทย องคกรพยาบาล และอยูใน

วาระการประชุมขององคกรแพทย/องคกรพยาบาลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมการมี

สวนรวมของแพทย หรือทําใหแพทยใหความสําคัญและรวมมือในการสงผูปวย

มาขอคําปรึกษาจากทีม PC ใหมากข้ึน  

 ควรเพ่ิมการสื่อสารเชิงกลยุทธในสถานพยาบาลตาง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรบุคคล 

หรือมีการจัดสรรทีมงานใหเหมาะสมกับภาระงาน โดยเฉพาะเรื่องภาระงานของ

แพทย พยาบาล เภสัชกร ควรมีการจัดสรรภาระงานใหเปนธรรม เพ่ิมบุคลากรดาน

ตาง ๆ เขาสูระบบ PC แบบหมุนเวียนก็ได อาทิเชน ตําแหนงเภสัชกรในโรงพยาบาล

ขนาดใหญ หรือ รพศ./รพท. พบวา มีจํานวนมาก แตมีเภสัชกรท่ีทํางานดาน PC 

เพียงแค 1-2 คน   

1 



387 

 สถานพยาบาลควรมีแผนในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ความรู ความเขาใจ ทักษะ และการปฏิบัติใหกับบุคลากรประเภทตาง ๆ อยางเปน

ระบบ ถาสามารถทําได และมีการจัดทําระบบขอมูลดานนี้อยางเปนระบบ  

 ควรจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมจากหนวยงาน/

องคกร/ทีมงานโรงพยาบาล ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทํางาน อยาง

เปนระบบ  

 ควรมีคณะกรรมการจริยธรรมในการกํากับ ติดตาม ดูแล แกไขปญหา สนับสนุน

ใหบุคลากรปฏิบัติตาม Protocol ในเรื่องการดูแลผูปวย PC โดยเฉพาะกรณีท่ีมี

ความขัดแยงระหวางแพทย/ทีมรักษากับผูปวยและญาติ, ผูปวยกับญาติ หรือ

ระหวางทีมรักษาดวยกันเอง   

 สําหรับสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการถายทอดความรูและประสบการณใหกับ

เพ่ือนรวมวิชาชีพ หรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ในเขตบริการใกลเคียง ก็ควรไดรับการ

ยกระดับสถานภาพใหเปนแหลงเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและขีดความสามารถใหกับบุคลากรในเขตใกลเคียง ทําใหระบบพัฒนาได

เร็วข้ึน  

 หนุนเสริมการทํางานของหนวยบริการระดับปฐมภูมิใหมากข้ึน โดยเฉพาะหนวย

บริการท่ีมีบุคลากรจํานวนนอยมาก หลายแหงไมมีพยาบาล ทําใหภาระงานตก

อยูกับพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือแมแตทันตาภิบาลหรือผูชวยเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ก็ตองมาทําหนาท่ีในการดูแลผูปวยแบบองครวมในระยะยาว   

 ในหลายๆ พ้ืนท่ี พบวา การระดมทรัพยากร (เงินและวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือตาง 

ๆ) จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะผานกลไกของวัด ท่ีมีชื่อเสียง

และชาวบานมีความศรัทธา ชวยทําใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบานเปนจริง ดังนั้น 

สถานพยาบาล/หนวยบริการท่ียังไมคอยไดดําเนินการตรงนี้ อยางเปนระบบ 

ควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากข้ึน หรืออาจระดมทรัพยากรจากบริษัทเอกชน

ตาง ๆ ท่ีมีนโยบาย CSR ดานนี้เปนตน   

 สถานพยาบาลท่ีทํางานรวมกับขุมชนอยางใกลชิด (โดยเฉพาะกรณีตัวอยาง รพ.

หวยยอด จ.ตรัง) เพ่ือใหชุมชนมีความพรอมในการรับมือกับการเปนสังคมสูงวัย ท่ี
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มีผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดบาน-ติดเตียง ผูปวยรอการฟนฟู ผูปวยท่ีเปราะบาง/ผูปวย

พิการ และผูปวยระยะทายเพ่ิมข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนจากพระสงฆ/วัดในพ้ืนท่ี 

รวมมือกับภาคีตาง ๆ ในชุมชน ท้ังโรงเรียน เทศบาล สาธารณสุข อสม. ฯลฯ ดวย

แนวคิดชุมชนกรุณา (Compassionate Community)ทําใหประชาชนใหความ

สนใจและเขามารวมในกระบวนการนี้มากข้ึน ซ่ึงนาจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับ

สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไดตอไป 

 

ระดับเขตสุขภาพ 

 ผูรับผิดชอบในระดับเขต หรือประธาน Service Plan ดาน PC ในระดับเขต มี

ความสําคัญในการสงเสริมระบบ PC ในระดับเขต ถามีทัศนคติ/ทาทีการทํางาน

และทาทีตอเพ่ือนรวมงานท่ีดี มีความเอาใจใส/ต้ังใจจริง มีความเคารพในความ

คิดเห็น มีความสามารถในการสื่อสารเชิงสรางสรรค มีความสามารถในทางวิชาการ 

มีความสามารถและใหความสําคัญกับการทํางานเชิงเครือขาย มีขอมูลท่ีถูกตองของ

สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับเขตสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญ  

 ควรสนับสนุน/สงเสริม/อํานวยความสะดวกใหการทํางานของคลินิกหมอ

ครอบครัว (PCC) สามารถเกิดไดจริงในทุกเขต ทุกพ้ืนท่ี ทุกอําเภอ/ตําบล ท้ัง

เพ่ือลดความแออัดของ รพศ./รพท. และเพ่ือใหระบบ PC ไดรับการใหความสําคัญ

ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันอยางคุมคา ผูปวย

ไดรับการดูแลจากแพทย ทันตบุคลากร และทีมสหวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
2. ดานนโยบาย/องคกรคุมนโยบาย  
(POLICY-BASED RECOMMENDATION) 

 

 ควรกําหนดนโยบายดาน PC ใหเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมี

ความโดดเดนชัดเจน มีแผนการสงเสริมสนับสนุนท่ีชัดเจน มีแผนพัฒนากําลังคน 

การกําหนดอัตรากําลั งคนประเภทตาง  ๆ ท่ีชัด เจน โดยเฉพาะพยาบาล

ประคับประคอง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห

ทางการแพทย นักกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัด แพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือกตาง ๆ และมีระบบงบประมาณรองรับท่ีชัดเจน 

 สภาการพยาบาลและสํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ควรทํางาน

รวมกัน ระดมสมองและระดมจิตใจกัน ใหความสําคัญกับเรื่อง PC ใหมากข้ึน หรือจัด

ใหเปนวาระสําคัญ พรอมท้ังมีการวิเคราะหผลงานดานการดูแลประคับประคองของ

พยาบาล เพ่ือวางแผนพัฒนาเสนทางวิชาชีพใหชัดเจน (career path) และมีการ

วิเคราะหอัตรากําลังดานนี้ใหมีความสอดคลองกับการเปนสังคมสูงวัย ท่ีมีความ

ตองการพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประคับประคองและพยาบาลจิตเวช รวมถึงผูชวย

พยาบาลดานนี้จํานวนมาก  

 ควรมีการขับเคล่ือนในองคกร/สภาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน/การ

ผลิตบุคลากร และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหมีคุณภาพ ครบทุก

มิติ และครบท้ังหมดทุกสถาบัน ทุกวิชาชีพ ครอบคลุมท้ังแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 

สภากายภาพบําบัด ทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข กลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย ฯลฯ เพ่ือใหเรื่อง PC เปนวาระสําคัญขององคกรตาง 

ๆ เหลานี้ และเพ่ือใหการพัฒนาหรือเพ่ิมเนื้อหาหลักสูตร/องคความรูดาน PC รวมท้ัง

ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไดมีพัฒนาการ

อยางเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน  

2 
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 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ควรเปนองคกรนําในการจัดทํา

ระบบประกันการดูแลระยะยาว รวมกับหนวยงาน/องคกร/ภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน (เชน บริษัทประกัน) ประชาสังคม 

หรือเปนเจาภาพจัดประชุมระดมสมองในเรื่องนี้ เพ่ือรวมกันผลักดันใหระบบประกัน

การดูแลระยะยาว ตามเอกสารการศึกษาของมูลนิธิสถาบันการวิจัยแหงประเทศไทย 

(วรวรรณ ชาญดวยวิทย และยศ วัชระคุปต, 2560) เปนความจริงท่ีจับตองได    
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
3. ดานการจัดบริการในพ้ืนท่ีทางการบริหารจัดการ/พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร  

(AREA-BASED RECOMMENDATION) ท่ีมีบริบทตางกัน หรือ การจัดการพัฒนา
ระบบ PC ตามบริบท (SPECIFIC CONTEXT-BASED RECOMMENDATION) 
 

 กรณีท่ีเปนเมืองใหญ โดยเฉพาะกรณีของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการทับซอนในการ

บริหารจัดการระหวางอํานาจของรัฐบาลทองถ่ิน และรัฐบาลกลางหรืออํานาจของ

กระทรวงสาธารณสุข พบวา ปจจุบันไดเกิดกลไกการผลักดันระบบ PC ท่ีสําคัญในรูป

คณะอนุกรรมการ ท่ีประกอบไปดวย บุคลากรจาก THAPS, กรมการแพทย, สํานัก

การแพทยและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, หนวยงาน/สถานพยาบาลตาง ๆ ท้ัง

ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซ่ึงถือวาเปนการทํางานขามพ้ืนท่ีการบริหาร

จัดการ ท่ีมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหระบบ PC ในเมืองใหญเกิดข้ึนได 

ภายใตการเก้ือกูลชวยเหลือกัน การใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน ซ่ึงถาหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักการแพทยและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีการ

จัดสรรทรัพยากรเพ่ิมข้ึนและมีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ชัดเจน เพ่ือใหการพัฒนา

ระบบ PC ทําไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว มีความครอบคลุมทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

การอุดหนุนการจัดอบรมบุคลากรทุกประเภท การสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูขามเขต ขามพ้ืนท่ี การสนับสนุนใหชุมชน/อาสาสมัครตาง ๆ เขารวม

กระบวนการเรียนรูหรือการอบรมตาง ๆ ในการดูแล รวมท้ังเขารวมกระบวนการดูแล

หรือมีการจัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน ภายใตสโลแกน “One Community 

One Nursing Home” ตามท่ี รพ.ราชพิพัฒนดําเนินการในเขตบางแค ก็จะยิ่งทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทันการณ ทันเวลา  

 การจัดบริการดูแลเย่ียมบานของหนวยบริการตาง ๆ ในเมืองใหญ ควรทําเปนทีม 

ท่ีไปดวยกัน มีพยาบาลและอาสาสมัคร/ผูดูแล ท่ีผานการอบรมทักษะการดูแลมา

อยางดี โดยเฉพาะการทําแผล การใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ เชนเครื่องทํา

ออกซิเจน การใหอาหารทางสายยาง การเปลี่ยนสายตาง ๆ ฯลฯ และผูดูแลอาสาควร

ไดรับคาจางรายวัน ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีความจําเปนดานรายไดเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองดวย    

3 
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 กรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีชายแดน ท้ังฝงลาว พมาและกัมพูชา ท่ีมีกลุมชาติพันธุเขามารับ

การรักษาจํานวนมาก ควรมีการเตรียมความพรอมรับมือในเรื่อง ภาษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ โดยเฉพาะการสื่อสารดวยภาษาของกลุมชาติพันธุ 

เพ่ือลดความผิดพลาดในความเขาใจซ่ึงกันและกัน และลดความผิดพลาดในการดูแลท่ี

ตองเขาใจบริบททางภาษา วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อท่ีมีความแตกตางกัน 

รวมท้ังสรางความรวมมือกับสถานพยาบาล/หนวยบริการและชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดน

ในประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือทําใหระบบการดูแลผูปวยท่ีบานในถ่ินตนทางเปนจริง และ

ยังสามารถนํารายไดเขาสูระบบบริการของสถานพยาบาลในเขตชายแดนดวย เชน 

รายไดจากการจัดอบรมเสริมศักยภาพใหกับบุคลากรในประเทศเพ่ือนบาน หรือ

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบ เปนตน   
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
4. ดานปญหาท่ีสําคัญท่ีควรเรงแกไข  
(PROBLEM-BASED RECOMMENDATION) 

 

 ปญหาสําคัญและเรงดวน เม่ือมองจากมุมของผูปวยและญาติ ก็คือ การขาดรายได 

ขณะท่ีตองดูแลพอแมท่ีปวยระยะทาย เพราะจํานวนมากตองลาออกจากงาน/หยุด

ทํางาน ทําใหไมมีรายได แตมีรายจายเพ่ิม สปสช. ควรมีนโยบายในการชดเชยเงิน

รายไดใหกับผูปวยและครอบครัวท่ีมีฐานะยากลําบากเหลานี้ และจํานวนมากมีปญหา

เรื่องคาซ้ือผาออมผูใหญ, คาเดินทางไปหาหมอ ทําใหไมไดไปโรงพยาบาลตามนัด  

ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงก็ยังไมคอยเขามามีบทบาทในการ

จัดบริการรถรับสงหรือแสดงบทบาทเต็มท่ี 

 ปญหาการเบิกจายคาเยี่ยมบาน ท่ีปจจุบันจายใหทีมบุคลากรท่ีดูแลระยะทาย ซ่ึงมี

หลายระดับ หลายคน และบางทีมีการ refer ผูปวยกลับไปรับยาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน 

ขณะรักษาท่ีบาน ซ่ึงบางกรณี เปนการนําเขาฉุกเฉิน และเปนการสงแบบขามเขต ซ่ึง

ทําใหเกิดปญหาการเบิกจายคาตอบแทนในการเยี่ยมบานของ สปสช. เม่ือผูปวย

เสียชีวิต  

 ปญหา รพ.ชุมชนไมมียาระงับปวด ทําใหจําเปนตองสงผูปวยไปรักษาท่ีโรงพยาบาล

อ่ืน ๆ กรณีเชนนี้ก็จะมีปญหาวาใหเบิกจากใคร/โรงพยาบาลไหน 

 ปญหาการสงตอขอมูลผูปวย ท่ียังมีการคลาดเคลื่อน และยังมีการบันทึกขอมูลท่ีไม

ครบถวน 

 ปญหาการขาดแคลนจิตอาสา/ผูดูแล/อสม.ท่ีมีทักษะและมีเวลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ๆ 

มีผูปวยสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือสูง เพราะไมมีลูกหลาน เปนผูสูงอายุดวยกัน

ท้ังคู หรือปวยดวยกันท้ังคู ไมสามารถเดินทางไป รพ.ไดเอง ไมมีคนเฝายามเจ็บปวย 

4 
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 ปญหาผูดูแลอาสา/จิตอาสา/อสม. จํานวนมากยังไมมีทักษะท่ีพอเพียง โดยเฉพาะ

ทักษะในการใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน และทักษะในการสื่อสาร สวนใหญ

ยังคงพูดกับผูปวยวา “สู ๆ” ในขณะท่ีสภาพผูปวยไมอํานวยใหสู หนาตาเหยเก แต

ผูดูแลอาสา ก็ไมไดสังเกต หรือไมมีทักษะการสังเกตอาการ/สภาพผูปวย เปนตน    

 ปญหาแพทยท่ีไมไดผานการอบรมดาน PC เพ่ิงเขามาเปนแพทยใชทุน ไมมีความรู

และทักษะ PC แตตองมาดูแลผูปวย ทําใหผูปวยไดรับปฏิบัติอยางไมไดมาตรฐาน เม่ือ

เทียบกับสถานพยาบาลท่ีมีแพทย ท่ีผานการอบรมดาน PC อยางมองเห็นไดชัดเจน  

 ปญหาการขาดบุคลากรท่ีจําเปนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี หรือหลาย ๆ สถานพยาบาล เชน 

ไมมีพยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา ในขณะท่ีปญหาความเครียดและการจัดการ

ความเครียดอยางถูกตอง หรือการขาดคําแนะนําท่ีดี เปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีพบ

ในหลาย ๆ สถานพยาบาล/พ้ืนท่ี โดยเฉพาะผูปวยระยะทายท่ีมีความซับซอนใน

ครอบครัว เชน แมมีปญหาทางจิตเวช ไมสามารถดูแลลูกได ในขณะท่ีลูกเปนผูปวย

ระยะทายท่ีอายุยังไมมาก และปฏิเสธการรักษา หรือไมตองการฟอกไตหนาทอง ทํา

ใหไมสามารถฟอกไตไดอยางถูกตอง ไมมีคนดูแล และทําใหติดเชื้อ ฯลฯ  

 ปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนหรือไดมาบาง แตก็นอยมาก ท้ัง ๆ ท่ีอยูใน

แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ทําใหไมสามารถขับเคลื่อนงานดานนี้ได

เต็มท่ี 

 ปญหาไมไดรับการสงเสริมอยางเต็มท่ีในการทํางานของพยาบาล ของหัวหนาฝายการ

พยาบาลในสถานพยาบาลจํานวนหนึ่ง ทําใหงาน PC ไมกาวหนา และมีความเสี่ยงตอ

การไมไดดําเนินการตอในบางสถานพยาบาล  

 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสวนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ควรลด

ความซํ้าซอน/การทับซอนของโครงสรางการทํางาน หรือการกํากับ ดูแลในระดับ

พ้ืนท่ี เชน มีท้ัง คปสอ. พชอ. CUP และ PCC ควรมีการพูดคุยกันเพ่ือลดการทับซอน

ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยใชผูรับประโยชนหรือประชาชน/ชุมชนเปนตัวตั้ง 

และเลือกระบบและโครงสรางท่ีเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน   
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
5. ดานประเด็นสําคัญ/การขับเคลือ่นรายประเด็น  

(ISSUE-BASED RECOMMENDATION) 
 

 ประเด็นการสรางความตระหนักของภาคสาธารณะ ยังคงมีความสําคัญ แตควรอยู

บนพ้ืนฐานการวิเคราะหขอมูลท่ีผานมาวา การสรางความตระหนักของภาคสาธารณะ 

หรือประชาชนท่ัวไปนั้น ปจจุบันเขาถึงใครแลวบาง และยังเขาไมถึงใคร ใครคือจุด

คานงัดสําคัญ ควรทําแบบเจาะกลุมเปาหมายใหชัดและขยายผลออกไป ภายใต

เครือขายความสัมพันธทางสังคม/วัฒนธรรม หรือความสัมพันธของกลุมตาง ๆ เชน 

เครือขายสตรี, เครือขายเยาวชน, เครือขายชุมชนผูมีรายไดนอย, เครือขายแรงงาน 

ฯลฯ 

 ประเด็นการดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญาหรือสุขภาวะทางปญญา เปน

ประเด็นใหญ ท่ีสะทอนวา ท่ีผานมาคนไทยสวนใหญยังเขาไมถึงแกนสาระของศาสนา 

โดยเฉพาะศาสนาพุทธ เม่ือเปรียบเทียบกับคริสตและอิสลาม ท่ีมีการเตรียมตัวได

ดีกวา (ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ไมไดสะทอนภาพรวมท้ังหมด) ดังนั้น ในเรื่อง

นี้ควรดําเนินการตอเนื่อง ทําความชัดเจนในเรื่องเครื่องมือการประเมินสภาพผูปวยใน

มิติจิตวิญญาณ มีการทดลองใชหลาย ๆ ครั้งในหลาย ๆ บริบท และทําใหไดมาตรฐาน 

และผลักดันการนําไปใช แตจะตองไมยึดติดกับแบบประเมินเทานั้น บุคลากรควร

ไดรับการฝกฝนในการสังเกตสภาพผูปวยและมีการบันทึกขอมูลทุกครั้งดวย ถาเปน

กรณีการเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องมิติจิตใจ จิตวิญญาณใหกับบุคคลท่ัวไป 

ควรมีการประเมินผลทุกครั้งท่ีมีการจัดหลักสูตรเสริมศักยภาพดานการเตรียมความ

พรอม โดยองคกรตาง ๆ ในภาคประชาสังคม ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในชวงหลัง ๆ มานี้ 
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 ประเด็นการขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร หรือการขับเคลื่อนโดยมีแผนยุทธศาสตรท่ี

ชัดเจนรองรับ ตรงจุด ตรงประเด็น ยังมีความจําเปนอยู โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเชิง

ยุทธศาสตรรวมกับองคกรภาคี/ภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางหลักประกัน

การดูแลระยะยาว มีความจําเปนอยางยิ่ง จะไดมีทิศทาง มีระบบท่ีชัดเจนรองรับ

ปญหาในระยะยาว   

 ประเด็นการพัฒนาบุคลากรหรือวิชาชีพอ่ืน ๆ ใหสามารถแสดงบทบาทไดมากข้ึน 

อาทิเชน นักโภชนาการ/โภชนากร ท่ีตองการมีความรูท่ีหลากหลายเก่ียวกับอาหาร

เพ่ือผูปวยระยะทาย ท่ียังอยูในชวงท่ียังทานอาหารได แตไมคอยมีอาหารใหทาน ทํา

ใหตองพ่ึงพาแตอาหารทางการแพทยท่ีมีราคาแพง พรอมท้ังสงเสริมการสรางความรู

จากการปฏิบัติ  (action-based knowledge) จะทําใหไดสูตรอาหารใหม ๆ ท่ี

เหมาะสมกับผูปวยแตละโรค แตละชวงวัย  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
6. ดานกลุมเปาหมาย/ประชากรเปาหมายท่ีควรเขาถึง  

(TARGET-GROUP BASED RECOMMENDATION) 
 

  ในการขับเคลื่อนภาคสาธารณะ หรือการสรางการรับรูในภาคสาธารณะ ถาสามารถ

วิเคราะหกลุมเปาหมายท่ียังเขาไมถึง (niche groups) ผานทางเครือขายกลุมศาสนา

ตาง ๆ และกลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมแมบาน/สตรี, กลุมแรงงานในระบบและนอกระบบ, 

กลุมท่ีตองการมีสุขภาพดี ท่ีอายุประมาณ 50 ป ข้ึนไป พรอมท้ังมีการสื่อสาร

สาระสําคัญใหครบ ใหสามารถมองเห็นวงจรชีวิตของตนเองไดครบ ลงมือปฏิบัติ/

ฝกฝนใหสามารถกําหนดเสนทางชีวิตของตนเองใหได ตั้งแตชวงท่ีมีความเปนอยูท่ีดี 

(Living well) ไปจนถึงชวงท่ีตองอยูกับความเจ็บปวย (Living with illness) จนเขาสู

ชวงวิกฤต (Crisis) ไปจนถึงชวงท่ีตองอยูกับความเปราะบาง (Living with frailty) 

และชวงท่ีเตรียมตัวจากไปดวยดี/มีความสงบ (Leaving well) 

 การทํางานกับประชากรกลุมเปาหมายอายุ 65 ปข้ึนไป ท่ีมีปญหาความเปราะบาง 

(living with frailty) เชน การเคลื่อนไหวรางกายดวยตนเองลําบาก ทําใหไมสามารถ

ทํากิจวัตรประจําวันไดอยางปลอดภัย เชน การเขาหองน้ํา การอาบน้ํา การแตงตัว 

การออกนอกบาน การไปซ้ือของ/อาหาร การทานอาหาร/ยา หรือเรื่องความจํา ไม

สามารถสื่อสารไดดี ฯลฯ การทํางานกับกลุมเปาหมายกลุมนี้มีความสําคัญมาก เพ่ือ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าซอนและการบาดเจ็บท่ีไมจําเปน/ไมควรจะเกิดข้ึน และ

เพ่ือลดอัตราการนอนในโรงพยาบาล และลดอัตราการเยี่ยมบานท่ีไมเปนไปตาม

กําหนดการลงไป ถามีระบบการดูแลชวยเหลือท่ีดี ท่ีสามารถประเมินสภาพไดตั้งแต

แรก ซ่ึงการจัดทําระบบขอมูลและการออกแบบเครื่องมือตาง ๆ ในการทํางานเรื่องนี้ 

พรอมท้ังการจัดบริการใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุกลุมนี้มี

ความสําคัญมาก 
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 การทํางานกับประชากรทุกกลุมอายุใหมีการวางแผนสุขภาพและความตองการ

ของตนเองดวยเครื่องมือ Advance Care Plan หรือ Anticipatory Care Planning 

(ACP) ซ่ึงท่ีจริงการทํา ACP การเรียนรูเรื่องการตายดี และการสรางความตระหนักใน

ภาคประชาชนในระดับจังหวัดสามารถทําไดดี ภายใตการทํางานของศูนย PC ของ

สถานพยาบาลแตละแหง ดังเชน กรณีการทํางานของศูนยเมตตารักษ รพ.ศูนย

อุดรธานี ท่ีผนวกการทํางานตรงนี้เขามาดวย หรือ เพ่ิมเนื้อหานี้เขาไปในบริบทการ

ทํางานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) 

จะทําใหขับเคลื่อนไดลึก รวดเร็ว และมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
7. ดานเครือขาย หรือการขยายผลในเชิงเครือขาย  

(NETWORK-BASED RECOMMENDATION) 
 

 เครือขายตาง ๆ มีความสําคัญมากตอการขยายผลงานในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ

เครือขายของกลุมวิชาชีพตาง ๆ ท่ีมีอยูหลายประเภท หลายรูปแบบ ท้ังออนไลนและ

ออฟไลน โดยเฉพาะเครือขายเพ่ือนรวมรุน หรือเพ่ือนท่ีเคยเรียนในสถาบัน/

หลักสูตร/วิชาชีพตาง ๆ รวมกัน ถาสามารถนําเสนอใหเครือขายตาง ๆ เหลานี้ผนวก

แนวคิดการดูแลผูปวยระยะทาย (PC) การดูแลผูปวยท่ีมีความเปราะบาง (old 

people living with frailty) และการตายดีหรือสูวิถีการตายอยางสงบ (Leaving 

well) นาจะเพ่ิมชองทางการเปลี่ยนแปลงไดอีกชองทางหนึ่ง 

 เครือขายในระดับทองถ่ินท่ีมีนัยสําคัญตอการทํางานเรื่อง PC รวมถึงเรื่องผูปวย

สูงอายุท่ีมีความเปราะบาง และเรื่องการเตรียมตัวสูวิถีการตายอยางสงบท่ีพบจาก

การวิจัยในครั้งนี้ คือ เครือขาย/กลุม/ชมรมของขาราชการเกษียณอายุ ชมรมผูสูงอายุ

และโรงเรียนผูสูงอายุในระดับหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด ท่ีมีความเขมแข็ง มี

บทบาทในการทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี ถาสามารถสงเสริมหรือผนวกเรื่องการดูแล

ผูปวยระยะทาย รวมถึงการปองกันการหกลม และการเจ็บปวย/ความเปราะบางใน

กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป เขาไปในกลไกตรงนี้ ก็นาจะมีสวนชวยปองกัน

ปญหาตาง ๆ ไดมากข้ึน 

 เครือขายสังคมออนไลน ท่ีมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีหลายเครือขาย โดยเฉพาะ 

“เครือขายเตียงใหยืม” ท่ีมีแอดมินอยูท่ี จ.เชียงใหม มีเตียงในระบบการใหยืมและ

หมุนเวียนกันท่ัวประเทศ จํานวนมากถึง 720 เตียง (ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 

2562) จึงควรมีการสืบคน จัดระบบหรือจัดทําฐานขอมูลเครือขายความชวยเหลือ

เหลานี้  เพ่ือทราบวา สังคมไทยเรามีทุนทางสังคม (social capital) แบบนี้อยูท่ีไหน 

และสามารถใชประโยชนหรือประสานขอความชวยเหลือไดอยางท่ัวถึง 
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 เครือขาย รพ.ชุมชน และเครือขาย รพ.สต. ก็เปนเครือขายท่ีมีนัยสําคัญตอการขยาย

ผลเรื่องระบบ PC (ซ่ึงพบชัดเจนท่ีเครือขาย รพ.เทพา ท่ีมี การขยายตัวไปท่ี รพ.รือ

เสาะ, รพ.สะบายอย และ รพ.ยะหริ่ง) จึงควรใหความสําคัญกับการเสริมศักยภาพ

เครือขาย รพ.ชุมชน และเครือขาย รพ.สต. และควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน

และกันในเรื่อง PC อยางสมํ่าเสมอ และยกระดับองคความรูจากการทํางานในบริบท

ของแตละอําเภอ จะทําใหมีฐานการทํางานท่ีเขมแข็งบนฐานวิชาการท่ีเชื่อมกับบริบท

ท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับอําเภอ 

 เครือขายพระสงฆท่ีมีศักยภาพในการทํางานดานนี้เปนอยางสูง คือ เครือขายพระคิ

ลานธรรม ท่ีมีพ้ืนฐานความรูเรื่องการใหคําปรึกษาแนวพุทธ ท่ีมีการผนวกองคความรู

ในการใหคําปรึกษา (counseling) ควรสนับสนุน/สงเสริมใหขยายเครือขายให

กวางขวางข้ึน  

 เครือขายของกลุมนับถือศาสนาคริสตและสถานพยาบาลแนวคริสต รวมถึงเครือขาย

ของผูนับถือศาสนาอิสลาม เปนเครือขายท่ีมีความสําคัญตอการสรางการเรียนรูใน

เรื่องมิติจิตใจ-จิตวิญญาณ-จิตตปญญา ท่ีมีความชัดเจน ควรเรียนรูจากกรณีของ

ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
8. ดานระบบขอมูล/ฐานขอมูลแบบไรรอยตอ/การทําตัวชี้วัด  

(DATA-BASED RECOMMENDATION) 

 ฐานขอมูลมีหลายระบบ อาทิเชน มี THAI COC, HOSxP, Thai Refer, COC Link 

ทําใหเพ่ิมภาระแกคนทํางาน เพราะตองปอนขอมูลเขาสูระบบจํานวนมาก หลายแหง

ยังใช HOSxP ในขณะท่ีหลายแหงใช THAI COC และ HOSxP ดวย และบางแหงใช 

COC Link เชน รพ.ลําปาง ทําใหยังไมเกิดระบบแบบไรรอยตอ (seamless system) 

ไดจริง ประกอบกับมีเสียงสะทอนจากคนทํางานดวยวา ระบบตาง ๆ มีความยุงยาก

พอสมควร ยังใชการไดไมดี ไมไดมีการทดลองใชกอนหลาย ๆ ครั้งในหลาย ๆ บริบท 

กอนนํามาใชจริง ทําใหเกิดปญหาการใชงาน บางโปรแกรมก็ไมไดมีการจัดอบรม แต

ใหเจาหนาท่ีไปศึกษาดวยตัวเอง ดังนั้น ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถ

เช่ือมโยงกันไดจริง ใชงานไดจริง ไรรอยตอจริง ไมเพ่ิมภาระกับคนทํางาน แตเปน

ประโยชนตอทุกฝาย ท้ังผูปวย/ผูรับบริการ, ผูใหบริการ และผูกําหนดนโยบาย 

และถา สสส.จะสนับสนุนเรื่องนี้ ตองมีความระมัดระวัง ไมทําใหเกิดความทับซอน

กับระบบท่ีมีอยู   

 เนื่องจาก ธรรมชาติขององคกรท่ีรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง ทําใหโครงสราง

องคกรมีการแบงเปนดานตาง ๆ หรือ มีกรม/กองจํานวนมาก ซ่ึงแตละกรม/กอง/สวน

งานมีชุดตัวชี้วัดการทํางานของตนเอง แตหนวยบริการท่ีตองแบกรับเรื่องการทํา

ขอมูลตามตัวชี้วัดมากท่ีสุด ก็คือ หนวยบริการในระดับปฐมภูมิ ทําใหบุคลากรท่ีมี

จํานวนนอยอยูแลว ไมมีเวลาทํางานในชุมชน และบางแหงไมมีงบจางบุคลากรหรือ

ผูชวยทํางานดานการปอนขอมูล สงผลตอเนื่องตอภารกิจการเยี่ยมบานผูปวยระยะ

ทาย หลายแหงทําไดนอยลง ท้ัง ๆ ท่ีกําหนดไวแลว แตทําไมไดก็มีหลายแหง หรือ

หลายแหงตองใชบุคลากรเทาท่ีมีอยู แตอาจไมตรงกับภารกิจ ซ่ึงนาจะสงผลตอ

คุณภาพการบริการ และคาดวาตอไป จะมีการนํามาตรฐานคุณภาพบริการดาน PC 

มาใชอีก ดังนั้น ตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพของระบบ PC ไมควรมีมากเกินไป 

เพราะทําใหคนทํางานในระดับปฐมภูมิหมดแรง ถาไมไดรับการสนับสนุนอยาง

พอเพียง แตกลับมีความคาดหวังในระดับสูง ซ่ึงขัดกับหลักความเปนจริงในการ

ทํางานใหไดผล   
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
9. ดานหัวขอการจัดอบรมใหสอดคลองกับแตละกลุมเปาหมาย  

(TRAINING TOPICS/COURSES RECOMMENDATION) 
 

 กลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตองการการอบรมเรื่องการดูแลผูปวย 

PC รายโรค (specific disease care), การดูแลผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก, ทักษะการ

สื่อสารและการดูแลดานจิตใจ/จิตวิญญาณ, การทํา ACP และ การทํา Family 

Meeting, วิชาการตาง ๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ, การเปนวิทยากรดานการวิจัย R 

to R  

 กลุมจิตอาสา/ผูดูแลอาสา   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพผูปวยระยะทาย ทักษะ

การสื่อสารกับผูปวยท่ีไดผล ทักษะการฟงและการสังเกต ทักษะการใชเครื่องมือ/

อุปกรณตาง ๆ ท่ีจําเปน โดยเฉพาะเครื่องทําออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ การให

อาหารทางสายยาง การเปลี่ยนสายอุปกรณตาง ๆ เปนตน 

 กลุมพระสงฆ/ภิกษุอาสา  สําหรับหลักสูตรท่ีพระสงฆระบุวาตองการ เชน หลักสูตร

ทักษะการสื่อสารและการปฏิบัติตอผูปวยอยางถูกตอง, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

อาการของผูปวยระยะทาย รวมถึงการประเมินและการสังเกตอาการ/สภาพผูปวย, 

หลักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษา เปนตน และขออนุญาตเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่อง 

หลักสูตรการดูแลมิติจิตใจ/จิตวิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา ท่ีเนนการฝกปฏิบัติดวย  
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
10. ดานการวิจัย/การสรางองคความรู  

(RESEARCH-AND KNOWLEDGE-BASED RECOMMENDATION) 
 

 ถาทีม PC ท่ีมีศักยภาพ สามารถจัดสรรเวลาในการเขียนถายทอดสิ่งท่ีตนเอง/

ทีมงาน/องคกรทํางานดาน PC มาเปนระยะเวลาหนึ่ง หรือมีการแบงปนประสบการณ

ในรูปเรื่องเลา (story-telling/narratives) อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และ/หรือ 

ยกระดับประสบการณ สิ่งท่ีทํา บทเรียนท่ีพบ ข้ึนเปนองคความรู หรือท่ีเรียกกันวา 

งานวิจัยจากงานประจํา (from routine to research – R to R) อยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ ก็จะเปนประโยชนท้ังตอทีมงานท่ีจะเขามาทํางานในภายหลัง ตอวงการ 

PC และตอสังคมในวงกวาง  

 ควรมีการจัดอบรมการวิจัยในหนวยงาน/สถานพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยแบบ

กรณีศึกษา (case study research) ใหกับบุคลากรท่ีสนใจ จะทําใหมีการบันทึกและ

วิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย (case-based analysis) ซ่ึงมีความแตกตางกัน ทําให

ไดความรู ท่ีลึกซ้ึง ท้ังบทเรียนและประสบการณในการดูแลรักษา ท่ีอาจมีความ

ผิดพลาดเกิดข้ึน เพ่ือใชในการเรียนรู และเพ่ือสรางระบบการดูแลท่ีใหความสําคัญกับ

ประเด็นปญหาจรยิธรรม  

 การวิจัยเชิงทดลองโมเดลการดูแลมิติจิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือสุขภาวะ

ทางปญญา มีความสําคัญมาก ควรทดลองทําการศึกษาเปรียบเทียบ หลาย ๆ แบบ 

และคนหาวาวิธีไหน ใชไดดี จะทําใหไดความรูดานนี้ท่ีเปนรูปธรรมเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย 

 ควรรวมกันสรางประเพณีขององคกร/หนวยงาน/สถานพยาบาล ใหหันมาให

ความสําคัญกับเรื่อง การสรางความรูและการจัดการความรู และมีการจัดระบบ

ความรูบนฐานขอมูลออนไลน เพ่ือเปดใหสาธารณะเขามาศึกษา ใชขอมูลท่ีเปดเผยได 

ฯลฯ  

10 
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แผนภาพ 12 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

  

• สนับสนุนทรพัยากรเพ่ือระบบ PC อยางเต็มท่ี 
ระดมทรัพยากรภาคสวนอ่ืน เชน ภาคเอกชน  

• แลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีประชุม/สัมมนา 
• ยกเรื่อง PC ใหเปนวาระสําคัญในองคกร

แพทย/พยาบาล 
• จัดสรรทีมงานใหเหมาะกับวาระงาน 
• แผนสนับสนุนศักยภาพบุคลากร/จัดสรร

ทรัพยากรเพ่ืองาน PC 
• กํากับ ดูแล แกไขปญหาโดยคณะกรรมการ

จริยธรรม 
• ยกระดับ/หนุนเสริมหนวยบริการระดับปฐม

ภูมิ 
• ทํางานรวมกับชุมชน ภาคีเครือขายตางๆ 
• สนับสนุนการทํางานของคลินิกหมอครอบครัว 

การพัฒนาระบบ/สนับสนุนการพัฒนา 
ระบบของสถานพยาบาล/หนวยบริการ  

และเขตสุขภาพ 

• กําหนดนโยบายดาน PC ใหมีแผนรองรับท่ี
ชัดเจน และใหความสําคัญตั้งแตระดับ
กระทรวง 

• สภาการพยาบาลและสํานักการพยาบาล 
วางแผนรวมกันในการพัฒนาวิชาชีพดาน PC 
ใหชัดเจน 

• ขับเคลื่อนในองคกร/สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
กับการผลิตบุคลากรใหพัฒนาหลักสูตร/เพ่ิม
เนื้อหา PC ในหลักสูตร ท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

• สปสช. เปนองคกรนําในการจัดทําระบบ
ประกันการดูแลระยะยาว รวมกับหนวยงาน/
องคกร/ภาคีตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

นโยบาย/องคกรควบคุมนโยบาย 

• กรณีเมืองใหญ อยางเชน กรุงเทพฯ ให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ สํานัก
การแพทย และสํานักอนามัย จัดสรรทรัพยา 
กรเพ่ิมข้ึน และมีนโยบายสนับสนุนเรื่อง PC 
ใหชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเขต การใหชุมชน 
และอาสาสมัครมีสวนรวม  

• จัดตั้ง One Community One Nursing 
Home 

• กรณีพ้ืนท่ีชายแดน กลุมชาติพันธุ ควรมีการ
เตรียมความพรอมในเรื่องศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมท้ังสรางความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการดูแลผูปวย 
PC อยางตอเนื่อง พัฒนาบุคลากร และระบบ
ท่ีเชื่อมโยงกัน 

การจัดบริการในพ้ืนท่ีท่ีมีความตาง  
ท้ังในดานภูมิศาสตร /สังคม/วัฒนธรรม 

• ชดเชยเงินรายไดใหกับผูปวยและครอบครัวท่ี
มีฐานะยากไร 

• เบิกจายคาตอบแทน/เยี่ยมบาน โดยไมติดขัด 
• จัดยาระงับปวด กระจายไปสู รพ. ชุมชน ทุก

แหง 
• เพ่ิมจํานวนและเสริมสมรรถนะของผูดูแล

อาสา/จิตอาสา/อสม. เรื่องการใชเครื่องมือ
และทักษะการสื่อสาร 

• แกปญหาการขาดแคลนหมอ/พยาบาลดาน 
จิตเวช สําหรับใหคําปรึกษาครอบครัวท่ีมี
ปญหาซํ้าซอน 

• สงเสริมความกาวหนาของพยาบาลดาน PC 
• สนับสนุนงบประมาณสําหรับงาน PC ผาน 

Service plan 
 

ปญหาสําคัญท่ีควรเรงแกไข 
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• การสรางความตระหนักของภาคสาธารณะ  

ในกลุมวัยตางๆ ในกลุมสังคมตางๆ เชน 
เครือขายสตรี เครือขายเยาวชน เครือขาย
ชุมชนผูมีรายไดนอย ฯลฯ 

• การประเมินทางดานจิตใจ จิตวิญญาณ ท่ีมี
มาตรฐาน ท่ีผูประเมินตองมีความรูความ
เขาใจ 

• การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร ท่ีมีแผนรองรับ
ชัดเจน 

• การพัฒนาบุคลากรหรือวิชาชีพอ่ืนๆ ใหมี
บทบาทมากข้ึน เชน นักโภชนาการ ผลิตสูตร
อาหารใหมๆ ท่ีเหมาะสมกับผูปวยระยะทาย 
เหมาะสมกับชวงวัย 

ประเด็นสําคัญและการขับเคล่ือนรายประเด็น 

• วิเคราะหกลุมเปาหมายท่ียังเขาไมถึงผานทาง
เครือขายกลุมศาสนาตางๆ และกลุมอ่ืนๆ เชน 
กลุมแมบาน/สตรี กลุมแรงงานใน/นอกระบบ 
กลุมท่ีตองการมีสุขภาพดี ฯลฯ สําหรับการ
ขับเคลื่อน/สรางการรับรูในภาคสาธารณะ 

• ทํางานกับกลุมประชากรเปาหมายท่ีมีอายุ  
65 ปข้ึนไป ท่ีมีปญหาเปราะบาง 

• ทํางานกับประชากรทุกกลุมอายุ ใหมีการ
วางแผนสุขภาพและความตองการของตนเอง 
ดวยเครื่องมือ Advance Care Plan (ACP) 

 

กลุม / ประชากรเปาหมาย ท่ีควรเขาถึง 

• ใชการรวมตัวของเครือขายกลุมตางๆ เชน 
เครือขายเพ่ือนรวมรุน เครือขายวิชาชีพ ใน
การขยายผลแนวคิดการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย การดูแลผูปวยท่ีมีความเปราะบาง 
และการตายดีหรือสูวิถีการตายอยางสงบ 

• ขยายผลไปสูเครือขายระดับทองถ่ิน เชน 
ชมรมขาราชการเกษียณอายุ ชมรมผูสูงอายุ
ระดับชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุ ในเรื่อง PC 
และการเตรียมตั้วสูวิถีการตายอยางสงบ 

• สรางศักยภาพกลุมเครือขายพระสงฆ เชน 
เครือขายพระสงฆอาสาคิลานธรรม  

• ศึกษาเรียนรูรวมกับเครือขายของกลุมนับถือ
ศาสนาคริสตและสถานพยาบาลแนวคริสต 

เครือขาย / การขยายผลในเชิงเครือขาย 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยง
กันไดจริง ใชงานไดจริง ไมเพ่ิมภาระแกผูทํา
งาน 

• ไมกําหนดตัวชี้วัดมากเกินไป ในเรื่อง
มาตรฐานคุณภาพของระบบ PC 

 

ระบบขอมูล/ฐานขอมูลแบบไรรอยตอ 



406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กลุมบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข: การดูแลผูปวย PC รายโรค, 
การดูแลผูปวยระยะทายท่ีเปนเด็ก, ทักษะการ
สื่อสารและการดูแลดานจิตใจ/จิตวิญญาณ, 
การทํา ACP และ การทํา Family Meeting, 
กฎหมาย, การวิจัยฯลฯ   

• กลุมจิตอาสา/ผูดูแลอาสา:  ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับสภาพผูปวยระยะทาย ทักษะการ
สื่อสารกับผูปวยท่ีไดผล ทักษะการฟงและการ
สังเกต ทักษะการใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ 
ท่ีจําเปน 

• กลุมพระสงฆ/ภิกษุอาสา: ทักษะการสื่อสาร
และการปฏิบัติตอผูปวย, การประเมินและการ
สังเกตอาการ/สภาพผูปวย, หลักจิตวิทยาใน
การใหคําปรึกษา การดูแลมิติจิตใจ/จิต
วิญญาณ/สุขภาวะทางปญญา ท่ีเนนการฝก
ปฏิบัติ 

หัวขอการจัดอบรมใหสอดคลองกับ 
แตละกลุมเปาหมาย 

• แบงปนประสบการณ ความรู ในรูปแบบของ
เรื่องเลา (Story-telling/narratives) และ
พัฒนาองคความรูจากงานประจําเปนงานวิจัย 
(R2R) 

• จัดอบรมการวิจัยในหนวยงาน/สถานพยาบาล 
โดยเฉพาะงานวิจัยแบบกรณีศึกษา การบันทึก
วิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย 

• การริเริ่มการวิจัยเชิงทดลองโมเดลการดูแลมิติ
จิตใจ จิตวิญญาณ จิตตปญญา หรือสุขภาวะ
ทางปญญา 

• สรางประเพณีขององคกร ท่ีใหความสําคัญกับ
การสรางความรูและการจัดการความรู และมี
การจดัระบบความรูบนฐานขอมูลออนไลน 
เพ่ือใหสาธารณะเขาถึงได 

 

การวิจัย/การสรางองคความรู 
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เอกสารอางอิง 
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ตองการนําเสนอขอคนพบจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลกวา 600 คน 

คือ บุคลากรทางการแพทย บุคลากรสาธารณสุข ผูดูแลอาสา พระสงฆจิตอาสา ผูนําชุมชน ผูปวย

และครอบครัวผูปวย เพื่อใหเห็นสถานการณปจจุบันของระบบการดูแลแบบประคับบประคอง

นอกจากผูที่เก่ียวของที่ไดกลาวขางตนแลว การเก็บขอมูลเชิงลึกสําหรับงานวิจัยนี้ เบื้องตนคือ

กําหนดพื้นที่ 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต สวนจังหวัด

ที่คัดเลือกเปนพื้นที่เก็บขอมูลคือ จังหวัดที่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการยอยการภายใตชุดโครงการสราง

เสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 คือ เชียงใหม สุรินทร นครราชสีมา และจังหวัด

ที่มาจากการขยายผล เชน บุรีรัมย ขอนแกน อุดรธานี เลย ตาก แพร นาน นครศรีธรรมราช สงขลา 

และการเลือกสถานพยาบาลคือ เลือกตั้งแตระดับแมขาย จนไปถึงระดับลูกขาย รายละเอียดพื้นที่

และหนวยงานที่เก็บขอมูล ดตูาราง 14 ประกอบ 

รายงานการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพนี้ประกอบดวยการนําเสนอ 3 สวนหลัก คือ 

สวนที่ 1 ศักยภาพในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและทัศนคติตอการตายดี: บุคลากร

สาธารณสุข ผูดูแลอาสา และพระสงฆจิตอาสา ในสวนนี้เปนการรายงานผลการประเมินศักยภาพ

ของบุคลากรสาธารณสุข ผูดูแลอาสา และพระสงฆ ที่รวมกันดูแลผูปวยระยะทายทั้งที่อยูที่บานและ

ในโรงพยาบาล ในเร่ืองความรู ความสามารถ ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค และการปฏิบัติในการดูแล

ประคับประคองผูปวยในระยะสุดทาย วามีมากนอยเพียงไร มีทัศนคติอยางไรตอการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย และใหความหมายในเร่ืองการตายดีวาเปนอยางไร และมีความหมายแตกตางกันอยางไร 

ระหวางทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุข ผูดูแลอาสา และพระสงฆ  

สวนที่ 2 สถานการณการสรางเสริมสุขภาวะผูปวยระยะสุดทาย: ผลจากขอมูลเชิง

คุณภาพ รายงานสวนนี้ นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ในระหวางเก็บขอมูล

ภาคสนามเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะประชุมกลุม 

สัมภาษณรายบุคคล การสนทนาพูดคุยแบบไมเปนทางการ และการสังเกตจากการเยี่ยมผูปวย 

วัตถุประสงคของการนําเสนอนี้คือ เพื่อใหเห็นสถานการณปจจุบันของระบบการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย วาเปนอยางไร และมีประเด็นขอคนพบจากพื้นที่/กรณีศึกษาที่นาสนใจ และขอเสนอแนะ 
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อยางไรบาง ผานมุมมองของผูมีสวนเก่ียวของคือ บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข/จิตอาสา พระสงฆจิตอาสา ตลอดจนผูนําชุมชน รวมทั้งสิ้น 591 คน  

สวนที่ 3 ผูปวยระยะทาย ‘รูสึกสบาย ไมทุกขทรมาน’ หรือไม อยางไร? : คําตอบจากการ

เย่ียมบาน ในสวนนี้เปนการนําเสนอประสบการณของคณะวิจัย ติดตามและประเมินผลที่ไดมีโอกาส

เยี่ยมผูปวยระยะทายทั้งที่บานและที่โรงพยาบาลในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 โดยผูปวย

ระยะทายที่เขาเยี่ยมทั้งหมดมีจํานวน 47 ราย อยูภายใตการดูแลของโรงพยาบาลที่มีหนวยการดูแล

แบบประคับประคอง (ในที่นี้คือโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งแตระดับศูนย ทั่วไป ชุมชน จนถึงระดับตําบล 

ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง) ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต 

รวม 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แพร นาน ตาก ขอนแกน อุดรธานี เลย นครราชสีมา สุรินทร 

บุรีรัมย สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ  

 

1. ศักยภาพในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและทัศนคติตอการตายดี:  

บุคลากรสาธารณสุข ผูดูแลอาสา และพระสงฆจิตอาสา 

การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของผูที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายนี้ใชวิธีศึกษา

เชิงปริมาณ ที่ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก เชียงใหม แพร นาน ตาก ขอนแกน อุดรธานี เลย 

ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ แบงเปน 3 กลุม คือ บุคลากรดานสุขภาพ ผูดูแลอาสา 

และพระสงฆ ที่ตอบแบบสอบถามในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 501 ราย มีดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

กลุมที่ 1 บุคลากรดานสุขภาพ จํานวน 300 ตัวอยาง เปนผูที่ทํางานรวมกันเปนทีมสหสาขา

วิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีหนวยการดูแลแบบประคับประคอง (หรืออาจใชชื่อเรียกหนวยหรือศูนย

เปนอยางอ่ืนก็ได อาทิเชน ศูนยเมตตารักษ ศูนยดูแลตอเนื่องและประคับประคอง ศูนยพลังใจ 

คลินิกรักษใจ ศูนยดูแลตอเนื่อง ฯลฯ) ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นัก

โภชนาการ/โภชนากร นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด แพทยแผนไทย/จนี 

ฯลฯ  

กลุมที่ 2 ผูดูแลอาสา จํานวน 125 ตัวอยาง ในที่นี้หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจและ

สละเวลาเพื่อมาดูแลผูปวยระยะสุดทายทั้งในชุมชนและสถานพยาบาลรวมกับทีมบุคคลากร

สาธารณสุข “ผูดูแลอาสา” ในที่นี้ โดยสวนใหญแลวคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส

ม.) ที่เคยดูแลหรือกําลังดูแลผูปวยระยะสุดทาย และผูที่เปนจิตอาสาของโรงพยาบาล ที่เขามาเพื่อ
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จุดประสงคคือชวยเหลือ ดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เชน ใหกําลังใจ 

หาทุน จัดหาอุปกรณ จัดหารถรับสง เปนตน  

กลุมที่ 3 พระสงฆ จํานวน 76 ตัวอยาง ในที่นี้คือพระสงฆจิตอาสา ที่ไดรับนิมนตเยี่ยมผูปวย

ที่โรงพยาบาล และที่บานผูปวย และมีสวนรวมกับทีมบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลดานจิตใจ และ

จิตวิญญาณ  

วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมขางตน เพื่อเขารวมโครงการวิจัยและประเมินผลฯ 

คร้ังนี้ มี 2 วิธี คือ หนึ่ง เปนกลุมที่เขารวมเวทีการประชุม เพื่อใหขอมูล ประสบการณ ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ในวันที่คณะวิจัยไดลงปฏิบัติงานในพืน้ที่ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 และสอง 

คือ ผูที่ไมไดเขารวมประชุมกับคณะวิจัยในวันที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แตเปนผูที่มีสวนรวมในการ

ดูแลผูปวยระยะสุดทายทั้งที่บานและที่โรงพยาบาลไมโดยตรงก็โดยออม แตยินดีทําแบบสอบถาม

และสงกลับทางไปรษณียภายในระยะเวลาที่กําหนด กลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณนี้ ไมมีการ

คัดเลือกหรือกําหนดสัดสวนคุณลักษณะผูเขารวม ทั้งนี้เพื่อใหเห็นสถานการณจริงของบุคคลที่

เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

ขอตกลงเบื้องตนสําหรับรายงานสวนนี้ คําวา “ดูแล” ในแตละกลุมตัวอยาง มีขอบเขต

ตางกัน กลาวคือ การดูแลในขอบเขตของบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะทางการแพทยหรือ

พยาบาล เปนการดูแลผูปวยที่ควบคูไปกับการประเมินและตรวจวินิจฉัย การรักษาอาการ การทํา

หัตถการตาง ๆ การใหยา ฯลฯ ทั้งในระหวางอยูโรงพยาบาลและเยี่ยมบานผูปวย สวนการดูแลใน

ขอบเขตของผูดูแลอาสา และพระสงฆ แคบกวานั้นเมื่อเปรียบเทียบในเร่ืองของการปฏิบัติ 

ระยะเวลา ระดับทักษะ ความรูความเขาใจ ตลอดจนความเปนมืออาชีพ การดูแลโดยผูดูแลอาสานัน้ 

ในแงของการปฏิบัติแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ในขอบเขตของผูดูแลอาสาที่เปนประชาชนทั่วไป เปน

เพียงการดูแลทางกายเบื้องตนตามที่ไดรับการอบรมมา เชน ทําความสะอาดรางกาย พลิกตัวผูปวย 

ทําแผล วัดไข วัดความดัน จดบันทึกอยางงาย เปนตน สวนการดูแลในขอบเขตของพระสงฆนั้น 

แบงเปนสองลักษณะ ลักษณะแรกคือเยี่ยมผูปวยที่เปนฆราวาส พูดคุย ใหกําลังใจ เปนผูนําทาง

พิธีกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม อีกลักษณะคือ เปนพระสงฆอาสาที่ดูแลพระสงฆที่ปวยใน

ระยะสุดทายโดยมีวิธีปฏิบัติที่ไมขัดตอหลักศาสนา ดังน้ันแลว เม่ือกลาวรวมๆ ถึง “การดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย” จะเปนการดูแลตามบริบทของแตละกลุมตัวอยาง คือ การดูแลในบริบทของ

บุคลากรสาธารณสุข การดูแลในบริบทของผูดูแลอาสา และการดูแลในบริบทของพระสงฆ ที่มี

ความแตกตางกันตามที่กลาวขางตน 

การนําเสนอผลการประเมินศักยภาพของผูที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย แบง

ออกเปน 4 หัวขอ คือ 

1. บุคลากรดานสาธารณสุข ประกอบดวยการนําเสนอคุณลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล 

บทบาทหลัก แรงจูงใจในการทํางานดูแลผูปวยระยะสุดทาย แหลงแสวงหาขอมูลความรู การ
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ฝกอบรมเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง ความรูและทักษะที่มี ทัศนคติเก่ียวกับการตายดี 

และปญหาอุปสรรคที่พบในการทํางาน รวมถึงขอเสนอแนะ 

2. ผูดูแลอาสา ประกอบดวยการนําเสนอคุณลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล ทักษะและการ

ฝกอบรม เหตุผลและแรงจูงใจ ประสบการณ การปฏิบัติตอผูปวย ทัศนคติเก่ียวกับการตายดี ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

3. พระสงฆหรือภิกษุอาสา ประกอบดวยการนําเสนอคุณลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล 

ภารกิจที่เก่ียวกับศาสนา เหตุผลและแรงจูงใจ การใหความสําคัญตอการดูแลผูปวย การนําหลักธรรม 

แกนธรรมะมาใชในกิจกรรมเพื่อสื่อสารในเร่ืองการตายดี ความตองการเสริมความรูเพื่อใหมี

ศักยภาพมากข้ึน สิ่งที่ยากหรือลําบากใจที่สุดในการดูแลผูปวย และขอเสนอแนะในมุมมองของ

พระสงฆหรือภิกษุอาสา 

4. ผลการประเมินศักยภาพ และทัศนคติเกี่ยวกับการตายดี ของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม  

 

1.1. บุคลากรดานสาธารณสุข 

กลุมของบุคลากรดานสาธารณสุข จํานวน 300 ตัวอยาง ในการวิจัยประเมินผลคร้ังนี้ 

หมายถึง ผูที่ทําหนาที่รวมกันดูแลรักษาผูปวย ซึ่งทํางานประจําอยูที่โรงพยาบาลตั้งแตระดับศูนย 

ระดับทั่วไป ระดับชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัย สังกัดเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนยสุขภาพในระดับชุมชน ขอมูลสวน

บุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัด อายุงาน 

และประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทาย รายละเอียดมีดังนี้   

 

1.1.1.  คุณลักษณะสวนบุคคล 

เมื่อพิจารณา อายุ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา อายุเฉลี่ย คือ 43 ป แตโดยรวมแลว 

ผูตอบมีอายุมากกวาสี่สิบปข้ึนไป สําหรับกลุมอายุที่เก่ียวของกับการดูแลประคับประคองมากที่สุด

คือ กลุมอายุ 40-49 ป (รอยละ 36) รองลงมา กลุมอายุ 50-59 ป (รอยละ 31) และกลุมอายุ 30-39 

ป (รอยละ 20) ตามลําดับ และกลุมอายุที่นอยที่สุดคือ กลุมอายุ 21-29 ป (รอยละ 13)  
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แผนภาพ 1 รอยละกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

สวน เพศ ของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 82 และ 18 

ตามลําดับ) ซึ่ งหมายความวา สวนใหญหรือโดยภาพรวมผูหญิงมีบทบาทในการดูแลแบบ

ประคับประคองมากกวาเพศชายอยางเห็นไดชัดแจน โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบวิชาชีพพยาบาล  

ในขณะผูทําหนาที่แพทยจํานวนมากกวาคร่ึง (รอยละ 57) เปนเพศชาย สวนบุคลากรสาขาวิชาชีพ

อ่ืนๆ สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเชนเดียวกันกับที่พบในกลุมพยาบาล 

จากการสํารวจคร้ังนี้ พบวา สาขาอาชีพหรือวิชาชีพ ของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนพยาบาล 

(รอยละ 61) รองลงมาคือ แพทย (รอยละ 17) และเภสัชกร (รอยละ 6) ตามลําดับ สวนนักวิชาการ

สาธารณสุข ที่มีรอยละ 5 สวนใหญเปนบุคลากรที่ทํางานใน รพ.สต. และผูที่ทํางานในสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สําหรับสาขาอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากที่กลาวขางตน ที่มีอยูรอยละ 1 ถึง 4 เชน 

นักกายภาพบําบัด แพทยทางเลือก นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ ซึ่งเปนสัดสวนที่นอย และสวนใหญ

ประจําอยูที่โรงพยาบาลขนาดใหญ เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัย 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาขาอาชีพ/วิชาชีพ และเพศ 

สาขาอาชีพ/วิชาชีพ 
จํานวน รอยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
พยาบาล 6 177 183 11.3 71.7 61.0 
แพทย 30 20 50 56.6 8.1 16.7 
เภสัชกร 6 13 19 11.3 5.3 6.3 
นักวิชาการสาธารณสุข 4 11 15 7.5 4.5 5.0 
นักกายภาพบําบัด 1 10 11 1.9 4.0 3.7 
แพทยแผนไทย 3 6 9 5.7 2.4 3.0 
โภชนากร/นักโภชนาการ 0 5 5 0.0 2.0 1.7 
นักกิจกรรมบําบัด 1 2 3 1.9 0.8 1.0 
นักสังคมสงเคราะห 1 2 3 1.9 0.8 1.0 
แพทยแผนจนี 0 1 1 0.0 0.4 0.3 

13.0

19.7

36.0
31.3

21-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป
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สาขาอาชีพ/วิชาชีพ 
จํานวน รอยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
นักจิตวิทยา 1 0 1 1.9 0.0 0.3 
รวม 53 247 300 100.0 100.0 100.0 

 

สําหรับ ประเภทสถานพยาบาล ที่กลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรสุขภาพหรือบุคลากรดาน

การแพทยและสาธารณสุขสังกัดอยู สวนใหญคือโรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 39) รองลงมาคือ 

โรงพยาบาลศูนย (รอยละ 19) โรงพยาบาลทั่วไป (รอยละ 15) โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย (รอย

ละ 11) และ รพ.สต. (รอยละ 10) ตามลําดับ  

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานพยาบาล 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน รอยละ 
โรงพยาบาลชุมชน 116 38.7 
โรงพยาบาลศูนย 57 19.0 
โรงพยาบาลทั่วไป 44 14.7 
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั 33 11.0 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 31 10.3 
โรงพยาบาลเอกชน 9 3.0 
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 1.7 
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 5 1.7 
รวม 300 100.0 

 

เมื่อพิจารณา ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรสาธารณสุขนี้ พบวา สวนใหญ

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (รอยละ 69) และประมาณเกือบ 1 ใน 4 มีการศึกษาระดับปริญญา

โท สวนนอยที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี 

แผนภาพ 2 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

ต่ํากวาปริญญาตรี

2%

ปริญญาตรี

69%

ปริญญาโท

23%

ระดับอ่ืนๆ

6%
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สําหรับ อายุงาน โดยเบื้องตนพบวา เกือบรอยละ 50 มีอายุงาน 21 ปข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับ

กลุมอายุสวนใหญที่อยูในวัย 41-60 ป สวนผูที่มีอายุงานต่ํากวา 5 ป (รอยละ 13) อยูในวัย 21-29 ป 

แตสําหรับประสบการณการทํางานที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะทาย พบวาเกือบรอยละ 70 มี

ประสบการณต่ํากวา 5 ป และประมาณ 1 ใน 3 มีประสบการณมากกวา 6 ป ข้ึนไป  

แผนภาพ 3 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงาน และประสบการณการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

 

เมื่อพิจารณาประสบการณการทํางานดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในแตละกลุมอาชีพ/วิชาชีพ 

คือ หมอ พยาบาล และบุคลากรสายอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พบวา มากกวาคร่ึงของแต

ละกลุมอาชีพมีประสบการณการดูแลแบบประคับประคองไมเกิน 5 ป โดยที่บุคลากรสายอาชีพอ่ืน

เปนกลุมใหญที่มีประสบการณไมเกิน 5 ป มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่มีประสบการณเกิน 5 

ปข้ึนไป พบวา พยาบาลเปนกลุมที่มีประสบการณมากกวากลุมหมอ และบุคลากรสายอาชีพอ่ืนๆ  

แผนภาพ 4 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิชาชีพและประสบการณดาน PC 

 

 

 

 

 

 

12.9
17.5

6.6
15.0

47.9

69.8

21.4

5.0 3.8

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16-20 ป 21 ปขึ้นไป ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16 ปขึ้นไป

อายุงาน ประสบการณ

67.5

25

7.5

64.8

25.8

9.4

84.1

7.9 7.9

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 11 ปขึ้นไป
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1.1.2.  บทบาทหลักในการทํางานดานการดูแลแบบประคับประคอง 

เมื่อพิจารณาบทบาทของบุคลากรดานสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งแตละกลุมอาชีพ

หรือวิชาชีพมีหนาที่ในการดูแลแตกตางกันไปตามองคความรูของวิชาชีพนั้น ๆ อยางไรก็ตาม กลุม

ตัวอยางไดระบุบทบาทหนาที่หลักที่ตนเองทํา ซึ่งในความเปนจริงนั้น แตละคนมีหลายบทบาทหนาที่

ในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง จึงนําบทบาทหนาที่ ๆ ผูตอบระบุมาจัดลําดับ เรียง

จากจํานวนผูตอบจากมากไปหานอย ดังนี้คือ  

1) แพทย  

บทบาทหลักๆ ของแพทยที่ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง มากกวาคร่ึง ระบุวา ทําหนาที่

ดูแลรักษา สั่งยา และวางแผนรวมกับทีมงาน และครอบครัวผูปวย  

- ดูแลรักษา (ผูตอบ 31 คน) เปนการดูแลรักษาตามบทบาทหนาที่ ติดตามอาการของ

ผูปวย มุงใหผูปวยมีความสุขสบายในชวงสุดทายของชีวิต ไมทุกขทรมานจากความ

เจ็บปวด หรืออาการอ่ืน ๆ เชนการหายใจไมออก หอบเหนื่อย คลื่นไสอาเจียน ฯลฯ 

- สั่งยา/ใหยา (ผูตอบ 30 คน) เขียนสั่งยาตามที่ผูปวยเคยไดรับ เพื่อบรรเทาอาการของโรค

ที่เปนอยู 

- วางแผน (ผูตอบ 29 คน) ประชุมรวมกับครอบครัวและญาติผูปวย (family meeting) 

ในเร่ืองทิศทาง ระยะเวลา และเปาหมายการดูแลรักษา ในชวงเวลาที่เหลืออยู  

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 16 คน) ใหความรูแกบุคลากรสาธารณสุขที่เห็นความสําคัญของ

การดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในระดับสถานพยาบาล และบางทานเปนอาจารยสอน

นักศึกษามหาวิทยาลัย 

- สนับสนุน (ผูตอบ 15 คน) จัดหาอุปกรณที่จําเปน ติดตอผูมีใจทํางาน หาแหลงทุน 

ตลอดจนแสวงหา/จัดหาทรัพยากรที่สําคัญ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายรวมกับทีม

บริหารของสถานพยาบาล วางระบบการทํางาน และกํากับติดตาม 

- เปนที่ปรึกษา (ผูตอบ 5) รับปรึกษาปญหาเก่ียวการดูแลผูปวย ครอบครัว/ญาติ กรณี

ผูปวยที่มีปญหาซับซอน และเปนที่ปรึกษาทีมเยี่ยมบาน  

- เยียวยา (ผูตอบ 5 คน) ดูแลทางดานจิตวิญญาณและจติใจรวมดวย ใหกับทั้งผูปวย ผูดูแล

ในครอบครัวผูปวย 

- ประสานงาน (ผูตอบ 4 คน) ทํางานนอกหนวยงาน คือ ติดตอเครือขายอ่ืนๆ ในระดับ

พื้นที่หรือขามพื้นที่ เพื่อสงตอ หรือประสานงานกับหัวหนาทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อใหการ

ทํางานของผูใตบังคับบัญชางายข้ึน 

- ใหขอมูล (ผูตอบ 1 คน) ชี้ใหเห็นทางเลือกในการดูแลรักษาใหกับญาติหรือครอบครัว

ผูปวย 
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- แจงขาว (ผูตอบ 1 คน) เปนผูแจงขาวรายใหกับครอบครัวผูปวย 

2) พยาบาล 

บทบาทหลักๆ ของพยาบาลดูแลผูปวยระยะทาย คือ ดูแลรักษาตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

รองลงมา คือวางแผนรวมกับทีมสหวิชาชีพ และครอบครัวผูปวย และใหยาบรรเทาอาการของโรค  

- ดูแลรักษา (ผูตอบ 123 คน) ประเมิน ติดตาม คัดกรอง และดูแลผูปวย ตามบทบาท

หนาที่ของพยาบาล และตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

- วางแผน (ผูตอบ 110 คน) ซึ่งเปนการวางแผนรวมกับทีมรักษาพยาบาล ประชุมรวมกับ

ครอบครัวผูปวย จัดทําแผนการดูแลผูปวยลวงหนา (Advance care plan : ACP)  

- ใหยา (ผูตอบ 77 คน) ใหยาผูปวยตามเวลา ประเมินอาการผูที่สมควรไดรับยาประเภท 

opioids  

- เยียวยา (ผูตอบ 75 คน) พูดคุย ใหกําลังใจแกผูปวยและผูดูแลในครอบครัว ในรายที่มี

ปญหาซับซอน หาทางชวยเหลือ และดูแลหลังครอบครัวเกิดการสูญเสีย 

- ประสานงาน (ผูตอบ 34 คน) ติดตอ เจรจากับแมขาย สงตอเครือขายในชุมชน แพทย 

และผูที่เก่ียวของ กําหนดนัดหมายเวลาการประชุมครอบครัว จัดสรรเวลาเยี่ยมบาน 

เตรียมอุปกรณ รถรับสง 

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 26 คน) ใหขอมูลความรู แบงปนประสบการณ ใหกับผูรวมงาน 

ผูสนใจ รวมถึงนักศึกษาแพทยพยาบาล  

- เย่ียมบาน (ผูตอบ 16 คน) โดยเฉพาะผูปวยติดเตียง  

- ใหคําปรึกษา (ผูตอบ 16 คน) แกผูรวมทีมปฏิบัติงาน ผูปวยและครอบครัว ทั้งโดยตรง

และทางโทรศัพท 

- สื่อสาร (ผูตอบ 13 คน) ใหขอมูล ความรู แกญาติผูปวยในเร่ืองแนวทางการรักษา จัด

กิจกรรมเสริมความรู สรางความรูความเขาใจดานการดูแลผูปวยระยะทายใหกับผูที่สนใจ 

- จัดหาอุปกรณทางการแพทย (ผูตอบ 13 คน) จัดหาอุปกรณ เวชภัณฑ ตามความจําเปน 

เพื่อเตรียมรับรองใหผูปวยกลับบาน  

3) เภสัชกร 

บทบาทหลักๆ ของเภสัชกรกลุมตัวอยางที่เขารวมทีมการดูแลแบบประคับประคอง คือ ดูแล

การใชยาใหกับผูปวย  

- ดูแลการใชยา (ผูตอบ 14 คน) จัดหายาบรรเทาอาการของโรค และจัดยาประเภท 

opioid ใหกับผูปวย ภายหลังจากประเมินอาการความเจ็บปวด การหอบเหนื่อย 

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 5 คน) ใหความรูดานการใชยา opioid  
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- เย่ียมบาน (ผูตอบ 5 คน) ซึ่งเปนเยี่ยมบานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- ควบคุมการใชยา (ผูตอบ 4 คน) จัดหายาใหเพียงพอตอการใช เพิ่มรายการยาในหนวย

บริการปฐมภูมิใหครอบคลุมการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ติดตอเก็บคืนยา opioid 

กรณีผูปวยเปลี่ยนยาหรือเสียชีวิต 

- วางระบบการใชยา (ผูตอบ 3 คน) วางแผนและวางระบบการบริหารจัดการยา opioid 

ในโรงพยาบาลและเครือขาย จัดการระบบยาทีเ่ก่ียวของกับมอรฟน  

- ติดตามการใชยา (ผูตอบ 2 คน) ซึ่งเปนการใชยาของผูปวยระยะทายที่อยูที่บาน 

- วางแผนการดูแล (ผูตอบ 1 คน) รวมทีมพูดคุยเพื่อวางแผนการดูแลลวงหนารวมกับ

ผูดูแลและครอบครัว 

4) นักวิชาการสาธารณสขุ/เจาพนักงานสาธารณสุขชมุชน 

สําหรับนักวิชาการสาธารณสุข ในที่นี้สวนใหญทํางานอยูใน รพ.สต. เปนทั้งผูอํานวยการ และ

ผูปฏิบัติงาน บทบาทของบุคลากรสายอาชีพนี้ในดานการดูแลผูปวยระยะทายหลักๆ คือ วาง

แผนการดูแลรวมกับทีมบุคลากรสาธารณสุข บทบาทรองลงมา คือ เยียวยาดานจิตใจใหกับ

ครอบครัวผูปวย และรวมดูแลตามความรูความสามารถที่มี 

- วางแผน (ผูตอบ 6 คน) รวมกับทีมดูแลแบบประคับประคอง ดูแลผูปวยที่อยูในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ 

- เยียวยา (ผูตอบ 6 คน) ดูแลดานจิตใจ จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอม ประสานกับคนใน

ครอบครัวกับเจาหนาที่ทุกระดับ  

- ดูแล (ผูตอบ 5 คน) รวมเปนทีมงานพยาบาล ดูแลผูปวยในทุกกระบวนการของการดูแล 

- ประสานงาน (ผูตอบ 4 คน) ติดตอกับภาคีเครือขายโรงพยาบาลแมขายและชุมชน 

หนวยงานดานการสงเคราะหหรือใหความชวยเหลือตาง ๆ เชน สํานักงานพัฒนาสังคม

จังหวัด, สํานักงานแรงงานจังหวัด, มูลนิธิ สมาคมดานการกุศลตาง ๆ  

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 4 คน) จัดระบบการใหความรูและจัดกิจกรรมอบรมกลุมเปาหมาย 

ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เชน อสม. แกนนําชุมชน 

- เย่ียมบาน (ผูตอบ 2 คน) รวมกับผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเยี่ยมบานผูปวย 

- วางระบบไอที (ผูตอบ 1 คน) สนับสนุนดานไอทีเพื่อการดําเนินงานของทมีดูแลทั้งหมด 

5) โภชนากร/นักโภชนาการ  

- ใหคําแนะนํา (ผูตอบ 4 คน) เชน การสอนทําอาหารที่ไมเพิ่มความรุนแรงของโรค สาธิต

การเตรียมอาหาร Blenderlize อาหารทางการแพทย 
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- พูดคุย เร่ืองภาวะโภชนาการของผูปวย โดยพูดคุยกับญาติหรือคนในครอบครัว (ผูตอบ 1 

คน) 

6) นักสังคมสงเคราะห 

- รวมวางแผน (ผูตอบ 2 คน) ในการทํางานเพื่อการดูแลผูปวยรวมกับทีมสหวิชาชีพของ

โรงพยาบาล  

- ติดตามเย่ียมบาน (ผูตอบ 2 คน) เพื่อประเมินศักยภาพ สภาพปญหาของผูปวย 

สภาพแวดลอม ผูดูแล ผูปวย ชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ  

- เย่ียมผูปวยในโรงพยาบาล (ผูตอบ 1 คน) สอบถาม หาขอมูล ใหกําลังใจผูปวยและญาติ  

- ใหคําปรึกษา (ผูตอบ 1 คน)  แกสมาชิกครอบครัวของผูปวย รวมถึงการวางแผนสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนหลังจากการจัดการทรัพยากรดานตางๆ  

- ประเมินสภาพปญหาเชิงลึก (ผูตอบ 1 คน) ใหการสงเคราะหชวยเหลือ สงตอไปยัง

เครือขายปลายทาง  

7) นักกายภาพบําบัด 

บทบาทหลักๆ ของนักกายภาพบําบัด คือ การดูแลทางการเคลื่อนไหว ทั้งในการฝกและการ

ปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได 

- ดูแลทางกาย (ผูตอบ 11 คน) ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่จะเกิดกับรางกาย 

ดูแลเร่ืองการเคลื่อนไหวและการจัดทาทางของผูปวยใหเกิดความสบายมากที่สุด กระตุน

การเคลื่อนไหวตามที่ผูปวยตองการ การกระตุนไฟฟาลดปวด ระบายเสมหะ ฝกหายใจให

ผอนคลาย 

- ดูแลทางใจ (ผูตอบ 6 คน) พูดคุยกับผูดูแลและครอบครัว อธิบายการรักษาทาง

กายภาพบําบัดใหญาติและผูปวยรับทราบ เชิญผูนําศาสนาประกอบพิธีนําจิตวิญญาณ

ในชวงระยะสุดทาย 

- วางแผน (ผูตอบ 3 คน) ใหคําแนะนําดูแลลวงหนากับผูดูแลและครอบครัว 

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 2 คน) ใหความรูเร่ืองกระบวนการทางกายภาพบําบัดใหแก

เครือขายและผูดูแลอาสา 

8) นักกิจกรรมบําบัด 

- ดูแลทางกาย (ผูตอบ 4 คน) ตั้งเปาหมาย เปาประสงคในการดูแลผูปวยหรือในการใช

ชีวิตของผูปวย สรางสภาพอารมณที่ดี เพื่อใหคนไขหรือผูปวยรูสึกผอนคลาย บรรเทา

ความเจ็บปวด เหนื่อย ใหหัตถการที่เหมาะสม และแนะนําโปรแกรมที่เหมาะสมกับผูปวย

แกผูดูแล 
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- เย่ียมบาน (ผูตอบ 1 คน) ใหกําลังใจผูปวยและญาติรวมกับทีมสหวิชาชีพ   

- จัดกิจกรรมตาง ๆ (ผูตอบ 1 คน) หรือสรางประสบการณที่ดีใหกับญาติผูปวยดวย Music 

Intervention  

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 2 คน) ในการดูแลผูปวยตามแนวทางกิจกรรมบําบัด  

- พัฒนางาน (ผูตอบ 1 คน) ดานดนตรีบําบัด/โปรแกรมการดูแลดวย Music Intervention  

9) แพทยแผนไทย 

- ดูแลทางกาย (ผูตอบ 11 คน) โดยการลดการใชยา ใชการฝงเข็มเพื่อลดความเจ็บปวด 

และคลายความทุกขทรมานตางๆ เพื่อเพิ่มความสุขสบายโดยใชศาสตรการแพทยแผน

ไทย อาทิ นวดไทย ใชสมุนไพรฤทธิ์เย็น ประคบ พอกยา แกอาการปวดกลามเนื้อ รักษา

แผลกดทับ กระตุนการขับถาย ยึดกลามเนื้อ สอนทําสมาธิบําบัดแบบ SKT คลายเครียด

ดวยกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร  

- ดูแลทางใจ (ผูตอบ 6 คน) ใหกับผูปวย และญาติ โดยการใหฝกสมาธิหรือพูดคุย แนะนํา 

- เปนวิทยากร (ผูตอบ 1 คน) ใหความรูและแนะนําการดูแลผูปวยระยะทาย ดวยศาสตร

แพทยแผนไทย 

- ที่ปรึกษา (ผูตอบ 2 คน) แนะนําเร่ืองการใชยาสมุนไพรใหถูกโรค ถูกขนาน เพื่อบรรเทา

อาการตางๆ 

- ประเมินผูปวย  (ผูตอบ 1 คน) ตรวจประเมินอาการเพื่อทําหัตถการแพทยแผนไทยและ

ทางเลือก 

10) แพทยแผนจีน 

- ดูแลทางกาย (ผูตอบ 1 คน) โดยการลดการใชยา ใชวิธีการฝงเข็มเพื่อกระตุนความอยาก

อาหาร เพื่อนอนหลับสบาย เพื่อลดความเจ็บปวด พรอมทั้งสอนศาสตรการแพทยแผน

จีนโดยการฝงเข็มใหกับกลุมผูที่สนใจ  

11) นักจิตวิทยา 

- ดูแลทางใจ (ผูตอบ 1 คน)  เยียวยาดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ พูดคุยดูแลผูปวยและ

ครอบครัว  
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1.1.3. แรงจูงใจ 

ทําไมบุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพจึงไดเขามารวมกันดูแล

ผูปวยระยะทายในรูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง เปนคําถามหนึ่งในแบบสอบถามเพื่อคนหา

แรงจูงใจของกลุมตัวอยาง จากการรวบรวมขอมูลและนํามาจัดกลุม พบเหตุผลที่นาสนใจหลาย

ประเด็น จําแนกเปนเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ทําเพื่อตนเอง เพื่อผูปวยและครอบครัว เพื่อระบบ

สาธารณสุข และมีมุมมองที่ดีตอแนวคิดการตายดี และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้คือ  

1) เพ่ือตนเอง  

ซึ่งหมายถึงวา กลุมตัวอยางเขารวมทํางานเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองกับผูปวย

ระยะทายนั้นเพื่อประโยชนของตนเองเปนหลัก คือ 

- พัฒนาตนเอง (ผูตอบ 111 คน) เนื่องจากขาดความรูและทักษะ มีความรูความสามารถ

ไมมากพอ จึงตองการเรียนรู หาความรูเพิ่มเติม สั่งสมประสบการณ เพิ่มพูนทักษะการ

ดูแลและการสื่อสาร โดยรวมแลว เพื่อนํามาใชในการดูแลผูปวยตามสายอาชีพ เชน เภสัช

กร โภชนากร ฯลฯ  เพื่อตนเองจะไดมีศักยภาพในดานนี้มากข้ึน  

- ทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (ผูตอบ 86 คน) เนื่องจากอยูในสายงานที่ตองดูแลผูปวย

ระยะทาย โรครายแรงที่รักษาไมหาย โดยเฉพาะผูปวยมะเร็ง จึงอยากเตรียมความพรอม

ของตัวเองเพื่อรับมือกับจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งดูแลในสถานพยาบาลและ

ที่บาน สวนบุคลากรสหวิชาชีพไดรับเลือกใหเขารวมทีมดูแลจําตองเรียนรูงานดูแลแบบ

ประคับประคองเพื่อประยุกตงานใหสอดคลองกับการดูแลผูปวยที่มีความตองการทาง

กายและใจแตกตางจากผูปวยทั่วไป งานดูแลลักษณะนี้เปนงานที่ไดรับมอบหมายโดยตรง 

เพราะผูบังคับบัญชาเห็นความสามารถและใหโอกาส จึงตองทําหนาที่ใหดีที่สุด 

- เปนความชอบและความสนใจสวนตัว (ผูตอบ 52 คน) ผูตอบหลายคนสนใจและเห็น

คุณคาของการดูแลทั้งทางกายและใจ ทั้งกับผูปวยและครอบครัว บางชอบคุยกับผูสูงอายุ 

ชอบทํางานรวมกับชุมชน ชอบทํางานรวมกับผูที่มีแนวคิดเดียวกัน ทําแลวสบายใจ เปน

ตน 

- มีประสบการณทั้งโดยตรงและโดยออม (ผูตอบ 34 คน) ผูตอบบางคนเคยผาน

ประสบการณทั้งเคยดูแลผูปวยกอนเสียชวีิต มีญาติพี่นองติดเตียง เปนมะเร็งระยะสุดทาย 

เห็นความทุกขทรมานของผูปวยและครอบครัว หรือบางคนมีประสบการณดูแลพอแมวัย

ชรา ประสบการณเหลานี้จึงทําใหเขาใจในการดูแลในชวงเวลาสั้นๆ ที่เหลืออยู และเขาใจ

ความรูสึกของผูปวยและครอบครัวผูปวย 
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- ความสุข (ผูตอบ 9 คน) เปนความรูสึกหลังจากไดดูแลผูปวยแลวจากไปดวยดี หรือมี

คุณภาพชีวิตที่ดีกอนจากไป และไดรับคําขอบคุณจากครอบครัวผูปวย  

2) เพ่ือผูปวยและครอบครัว 

ในประเด็นนี้หมายถึงวา กลุมตัวอยางเขารวมทีมการดูแลแบบประคับประคอง เหตุผลเพราะ

เพื่อประโยชนของผูปวยและครอบครัวผูปวยเปนหลัก นั่นคือ อยากชวยเหลือ อยากใหคลายทุกข 

และอยากเยียวยาจิตใจ 

- ชวยเหลือผูปวยและครอบครัวผูปวย (ผูตอบ 80 คน) หลายคนระบุวา เมื่อเจอผูปวย

รักษาไมหายรูสึกสงสาร เห็นใจ อยากชวยเหลือใหมีความสบายทั้งกายและใจ อยากให

ผูปวยและญาติผูปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาถึงชองทางการดูแลที่

ทําใหผูปวยระยะทายไดรับบริการจากบคุลากรทางการแพทย ที่ทําใหคุณภาพชีวิตระยะ

สุดทายดีข้ึน และไดชวยใหผูปวยไดรับสิ่งตองการในระยะสุดทายของชีวิต 

- คลายทุกขทรมาน มีความสงบ (ผูตอบ 57 คน) จากการที่เคยเห็นผูปวยกอนถึงระยะ

สุดทายมีความทุกขใจ ทรมานกาย เจ็บปวด จากการรักษา เจอภาวะแทรกซอนตางๆ 

เห็นญาติรองไหฟูมฟาย ใจจึงคิดอยากใหผูปวยไมทนทุกข ทุเลาความเจ็บปวด จิตใจสงบ 

มีสติ ผอนคลาย เตรียมตัวและยอมรับความตาย อยากใหญาติเขาใจ ไมยื้อชีวิตผูปวย 

ยอมรับและรับมือกับการสูญเสียได  

- เขาใจความรูสึกของผูปวยและครอบครัว (ผูตอบ 17 คน) เขาใจภาวะของผูปวยและ

ครอบครัวผูปวย เห็นใจและอยากเยียวยาจิตใจผูดูแลและครอบครัวในรายที่มีความทุกข

ซับซอน อยากใหผูที่ไดรับการดูแลมีความสุขมากข้ึน อยากสื่อสารถอยคําใหกําลังใจ ให

เขาใจความจริงของชีวิต  

3) เพ่ือระบบสาธารณสุข 

ผูตอบมีแรงจูงใจเขามาชวยทีมดูแลแบบประคับประคองเนื่องจากเห็นปญหาภายในระบบ 

อยากใหผูปวยเขาถึงบริการการดูแลระยะทายมากข้ึน  

- ลดผูปวยในโรงพยาบาล (ผูตอบ 22 คน) ดวยเห็นวาผูปวยดวยโรคเร้ือรังมีจํานวนเพิ่ม

มากข้ึน ภาระการดูแลในแงกําลังคน คาใชจาย ยา เวชภัณฑ เคร่ืองมือและอุปกรณ

ทางการแพทย เพิ่มมากข้ึน ผูปวยระยะทายถูกสงตอจากโรงพยาบาลศูนย มายัง

โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากข้ึน และเห็นวาการยื้อชีวิตไมเกิดประโยชน จึงขยายระบบ

บริการไปยังบาน เพื่อลดความแออัด อัตราการครองเตียง ลดการทําหัตถการทางการ

แพทยที่ไมกอประโยชนใหกับผูปวย การรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลไมไดรับการดูแลดาน

คุณภาพชีวิต แพทย พยาบาลเจาของคนไขมีภาระงานมาก ไมมีโอกาสไดสื่อสารกับผูปวย
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และครอบครัว และผูตอบเห็นวา ผูปวยปฏิเสธการรักษาอยูหลายคร้ัง และอยากกลับ

บาน เพื่ออยูกับสมาชิกในครอบครัว มากกวานอนโดดเดี่ยวอยูในโรงพยาบาล 

- ทําตามนโยบาย (ผูตอบ 14 คน) เนื่องจากแนวโนมของผูปวยระยะทายมีเพิ่มมากข้ึน 

นโยบายดานการดูแลแบบประคับประคองจึงถูกกําหนดข้ึน ซึ่งจะทําใหการทํางานดูแล

ผูปวยระยะทายปราศจากอุปสรรค ผูบริหารสนับสนุน ผูปฏิบัติตองปฏิบัติตาม ผูตอบบาง

คนเรียนหลักสูตร / สาขาวิชา เชน เวชศาสตรครอบครัว ที่เก่ียวของกับการดูแลแบบ

ประคับประคอง จึงเปนมูลเหตุหนึ่งที่ไดเขารวมทีมดูแลแบบประคับประคอง 

- ขาดบุคลากร (ผูตอบ 5 คน) หลายคนอยากมีสวนรวม สนับสนุน เพราะเห็นวาทีมดูแล

ขาดแคลนบุคลากร เชน ขาดผูดูแลดานยา ขาดนักโภชนาการ/โภชนากร นัก

กายภาพบําบัด เปนตน  

4) มีมุมมองที่ดีตอแนวคิดการตายด ีและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

มูลเหตุจูงใจในการเขารวมทีมดูแลแบบประคับประคองนี้ ผูตอบเห็นคุณคา ความสําคัญของ

แนวคิดการตายดี ที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การดูแลที่ครอบคลุมทั้งกายและจิต ตลอดจน

ความเชื่อวา การตายดีจะนําไปสูภพภูมิที่ดี  

- เห็นคุณคา ความสําคัญของการตายดี (ผูตอบ 28 คน) อยากใหผูปวยมีความสุขสบาย 

มีการวางแผน เตรียมตัวกอนตาย และใชชีวิตอยางไมประมาท  

- ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (ผูตอบ 16 คน) หลายคนเชื่อวามนุษยควรไดรับโอกาสในการ

ตายดีการเขาถึงยา สามารถตายดีไดหากไดรับการชวยเหลือ และตายทามกลางญาติมิตร  

- การดูแลแบบองครวม (ผูตอบ 15 คน) ผูตอบเห็นวาการดูแลผูปวยระยะทาย จําเปนตอง

ไดรับการดูแลแบบองครวม คือ กาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม 

- ความเชื่อในเร่ืองโลกหนา (ผูตอบ 3 คน) ผูตอบบางคนเคยปฏิบัติธรรม ยึดหลักพุทธ

ศาสนา มีความเชื่อในเร่ืองจิตสุดทายกอนตาย การไปสูภพภูมิที่ดี ความเชื่อในเร่ืองบุญ

กรรม ภพชาติ  

- ความตองการใหตัวเองตายดี  (ผูตอบ 3 คน) ผูตอบที่ เขารวมการดูแลแบบ

ประคับประคองเนื่องจากเคยเห็นการตายอยางทรมานหลายราย เขาใจสถานการณ

ดังกลาวเปนอยางดี จึงไมตองการเห็นตนเองมีสภาวะการตายเชนนั้น รวมถึงอยากให

ผูอ่ืนตายดีเชนเดียวกัน 
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1.1.4. แหลงขอมูลความรู แหลงฝกอบรม เร่ืองการดูแลแบบประคับประคองและการ

ตายด ี 

ในเร่ืองศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง หรืองานในหนาที่ดานการดูแลแบบ

ประคับประคองและการตายดี จากแหลงขอมูลและแหลงฝกอบรม มีดังนี้ 

1) แหลงขอมูลความรู 

จากการสอบถามบุคลากรดานสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยางในเร่ืองแหลงความรูใน

การศึกษาหาความรูดานการดูแลแบบประคับประคอง พบวา ผูตอบรอยละ 70 ไดรับความรูมาจาก

เพื่อนรวมงานหรือทีมงานที่ทํางานอยูดวยกันเปนหลัก ผูตอบรอยละ 66 เขารับการอบรมดานการ

ดูแลแบบประคับประคองที่มีการจัดข้ึนเปนการเฉพาะโดยหนวยงานตาง ๆ และผูตอบรอยละ 56 

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลออนไลน เว็บไซตใหความรูดานนี้ สวนผูตอบที่ระบุวาได

เรียนรูในระหวางที่กําลังเรียนในสถาบันการศึกษามีอยูรอยละ 29 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของแหลงความรูดานการดูแลแบบประคับประคอง 

แหลงความรู จํานวน รอยละ 
เพื่อนรวมงาน/ทีมงานในหนวยงาน 210 70.0 
เขาอบรมดาน Palliative Care ที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ   197 65.7 
แหลงขอมูลออนไลน เว็บไซต 167 55.7 
เครือขายที่เปนสมาชิก 127 42.3 
สิ่งพิมพ หนังสือ รายงานวิจัย บทความ แผนพับ  140 46.7 
ในระหวางที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษา 87 29.0 
อ่ืนๆ เชน จากสถานปฏิบัติธรรม, คนในครอบครัว, ผูปวยที่ดูแล, โทรทัศน  
ศึกษาธรรมะดวยตนเอง ประชุมวิชาการ ฯลฯ 

13 4.3 

 

2) แหลงฝกอบรมที่เคยเขารวม 

จากการสอบถามแหลงฝกอบรมการดูแลแบบประคับประคองที่กลุมตัวอยางสวนใหญไดเขา

รวม พบวา มากกวารอยละ 60 ไดรับการฝกอบรมที่จัดเองโดยหนวยงานที่ตนเองสังกัด รองลงมาคือ 

ไดรับการฝกอบรมที่จัดโดยสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย (รอยละ 42) และศูนยฝกอบรมฯ ใน 4 

ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน ภาคกลางที่

กรุงเทพมหานคร และภาคใตที่จังหวัดสงขลา ในที่นี้ ผูตอบสวนใหญไดรับการอบรมดานความรูและ

ทักษะการดูแลแบบประคับประคองจากหลายแหลง อยางไรก็ตาม มีผูตอบรอยละ 8 ระบุวา ไมเคย

เขารับการฝกอบรมที่ใดเลย เพียงแตมีประสบการณและหาความรูดวยตนเอง  
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เพียงพอแลว

7%

ไมเพียงพอ

88%

ไมแนใจ

5%

ตาราง 4 จํานวนและรอยละของแหลงฝกอบรมที่กลุมตัวอยางเขารวม 

แหลงฝกอบรมเสริมความรูและทักษะดาน PC จํานวน รอยละ 
หนวยงานที่สังกัด 187 62.3 
สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 126 42.0 
ศูนยฝกอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองในภูมิภาค 69 23.0 
เครือขายพุทธิกา 64 21.3 
หนวยงานภายใตกรมการแพทย 54 18.0 
หนวยงานที่เปนเครือขาย 24 8.0 
อ่ืนๆ เชน วัด, ตางประเทศ 8 2.7 
ไมเคยเขารวมอบรมที่ใดเลย 23 7.7 

 

1.1.5.  ความรูและทักษะในการดูแลผูปวยระยะทายที่มีอยู  

บุคลากรสายสุขภาพที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ มีทั้งเคยไดรับการอบรม และไม

เคยไดรับการอบรม สวนใหญเปนผูปฏิบัติติงานโดยตรงที่ไดรับการอบรม สวนนอยเปนผูบริหาร

สถานพยาบาล โดยรวมแลว ผูตอบมีประสบการณการดูแลผูปวยระยะทายไมเกิน 5 ป เม่ือถามวา 

ความรูและทักษะที่มีเพียงพอตอการดูแลผูปวยระยะทายหรือไม ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวา 

รอยละ 88 ของกลุมตัวอยาง ระบุวา ไมเพียงพอ มีสวนนอย (รอยละ 7) ที่ระบุวา เพียงพอแลว 

และรอยละ 5 ระบุวา ไมแนใจ  

แผนภาพ 5 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการประเมินความรูและทักษะของตนเองที่มีตอ

การดูแลผูปวยระยะทาย 

 

 

 

 

 

 

สวนเหตุผลที่ผูตอบสวนใหญระบุวา มีความรูไมเพียงพอ มีประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

1) ความรู    

ผูตอบ (104 คน) ระบุวา ความรูที่มีอยูยังไมเพียงพอ ในระหวางที่ปฏิบัติงานไดรูวาความรูทีม่ี

อยูนอยเกินไป ขาดความรูในการดูแลผูปวยแตละรายโรค การดูแลกลุมเฉพาะ เชน กลุมผูปวยเด็ก 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันความรูใหมๆ ของการดูแลเกิดข้ึนมากมาย พรอมๆ กับจํานวนผูปวย

เพิ่มมากข้ึน  ปญหาของแตละคนแตละโรคยังมีอีกมากมายที่ตองจัดการ สวนความรูทางวิชาการ 

วิทยาการสมัยใหม เกิดข้ึนมากมายดวยเชนกัน เหลานี้จึงเปนเหตุผลวา รูสึกวาความรูที่ตนเองมีอยู

ตอนนี้ยังไมพอ 

2) ทักษะ    

ผูตอบ (37 คน) ระบุวา ขาดทักษะ มีความเชี่ยวชาญไมพอ ตองการพัฒนาทักษะและความรู

ความสามารถเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีโรคที่หลากหลายในผูปวยระยะทายที่ตองดูแล ผูดูแลตองมีทักษะ

และประสบการณมากกวานี ้และสําหรับการดูแลผูปวยระยะทาย ตองไดรับการดูแลดานจิตใจควบคู

กัน ผูตอบสวนใหญที่เปนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ และเพิ่งเขามามีสวนรวมไมนานนักยังขาด

ทักษะในการดูแล เชน นักกายภาพบําบัด ผูตอบไดระบุอีกวาขาดทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการ

สื่อสาร พูดคุย ที่มีไมมากพอ เพราะเทคนิคการพูดคุยบางคร้ังตองใชองคความรูทางการสื่อสาร

เฉพาะเร่ือง เชน การแจงขาวราย 

3) การเขารวมอบรม    

ผูตอบ (15 คน) ระบุวา ไดรับการอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองไมพอ บางคนไม

เคยไดรับอบรม หรือชั่วโมงการอบรมนอย  อาศัยเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ทําให

แกปญหาบางอยางยังไมได 

4) ประสบการณ   

ผูตอบ (13 คน) ระบุวา มีประสบการณในการดูแลไมมากพอ ประสบการณนอย ทําใหไม

มั่นใจในตนเอง บางคนระบุวา ดูแลไดแตผูปวยโรคมะเร็ง  

5) การดูแลดานจิตใจ/จิตวิญญาณ  

ผูตอบ (12 คน) ระบุวา การดูแลดานจิตใจเปนประเด็นสําคัญหนึ่งที่ตนเองมีความรูเร่ืองนี้ไม

เพียงพอ ขาดทักษะ และความชํานาญในการประเมินดานจิตวิญญาณที่เปนการตอบสนองผูปวย

ระยะทายที่แทจริง ดวยเหตุผลวา กลุมโรคมีความซับซอนมากข้ึน ผูปวยแตละคนมีโรคแตกตางกัน 

ความรุนแรงตางกัน และไมไดมาจากอาการของโรคแตเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่

จะตองเขาถึงจิตใจผูปวยและครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในชวงวิกฤต  

6) ความรูเร่ืองยา    

ผูตอบ (4 คน) ระบุวา มีความรูจํากัดในเร่ืองการใชยา เนื่องจากยาบางตัวในโรงพยาบาลไมมี 

และบางทีมียาใหมมา ยังไมรูจักการใชสําหรับผูปวย รวมไปถึงมีความรูนอยในเร่ืองการดูแลในผูปวย

ที่ใหยา opioids  
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สําหรับผูที่ตอบวา มีความรูเพียงพอแลว ใหเหตุผลหลักๆ ดังน้ีคือ 

- ไมไดมีบทบาทสําคัญ ที่ทําอยูเปนเพียงบทบาทรอง ทําหนาที่ผูบริหารสถานพยาบาล 

- ไดเรียนรูมามากแลว เชนในเร่ืองการวินิจฉัย การจัดอาการกลุมโรคตางๆ  

- หาความรูเองไดจากแหลงสื่อออนไลน 

- ทํางานดานการดูแลผูปวยมากวา 10 ป   

- ผานการอบรมมามากมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง 

สวนผูที่ตอบวา ไมแนใจ ใหเหตุผลหลักๆ คือ 

- อายุงานและประสบการณในการดูแลยังนอย 

- ตองการฝกดานประสบการณเพิ่มเติม 

- อยากไดรับการอบรมที่ลงลึกและเขมขน 

 

1.1.6.  การใชความรูความสามารถในการดูแลแบบประคับประคอง 

จากการใหบุคลากรกลุมตัวอยางทําแบบประเมินตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของกับการการ

ดูแลผูปวยและครอบครัว  การรักษาสิทธิ์ของผูปวย การพัฒนาศักยภาพตนเอง และการแบงปน

ความรูและประสบการณและสรางเครือขาย วาไดทําสิ่งเหลานี้เปนประจําหรือไม หรือวาทําเปน

บางคร้ัง หรือไมเคยทําเลย จากการวิเคราะห ไดผลสรุปเปน 4 ประเด็น ดังนี้ (ดูตาราง 5 ประกอบ) 

1) ดูแลผูปวยและครอบครัว 

ในเร่ืองการดูแลผูปวย สิ่งที่บุคลากรมากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยาง ทําเปนประจําคือ ชวยให

ผูปวยคลายความเจ็บปวด วิตกกังวล และมีความสุขสบายในชวงสุดทายของชีวิต (รอยละ 66) สิ่งที่

ทํารองลงมาคือ วางแผนการดูแลผูปวยระยะทายรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูดูแล/

ครอบครัวผูปวย (รอยละ 65) และ ใหขอมูลครอบครัวผูปวย ผูดูแล ใหไดรับการดูแลแบบ

ประคับประคอง อยางครอบคลุม ถูกตอง (รอยละ 64) ตามลําดับ 

2) รักษาสิทธิ์ของผูปวย 

สวนการใหผูปวยระยะทายไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ สิ่งที่บงบอกไดประการหนึ่งคือการทํา

ใหผูปวยและครอบครัวมีความพึงพอใจ ผูตอบรอยละ 67 ของกลุมตัวอยาง ก็ไดทําเชนนั้นเปน

ประจํา เร่ืองที่ทํารองลงมาคือ ตอบสนองความตองการของผูปวยระยะทาย ที่ตองการกลับไป

เสียชีวิตที่บาน (รอยละ 63) และ พยายามคิดหาทางใหผูปวยระยะทาย อยูในสภาวะแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการตายดี (รอยละ 61)  
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3) พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพตนเอง กลุมตัวอยาง รอยละ 64 ไดทําเปนประจําในเร่ืองของการ

ดูแล จัดการระบบการดูแล แสดงบทบาท เพื่อใหผูบริหารใหโอกาสและไววางใจ ยอมรับใน

ความสามารถ สวนการพัฒนาศักยภาพอ่ืนๆ เชน เขาอบรม ศึกษาดูงาน หาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

เปนสมาชิกเครือขาย ศึกษาและทําความเขาใจเร่ืองสิทธิผูปวย ประเด็นจริยธรรม และ

กฎหมายที่เก่ียวของ สําหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเร่ืองการบอกความจริง การแจงขาวราย 

และอ่ืนๆ พบวา มีไมถึงรอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง 

4) แบงปนความรูและประสบการณและสรางเครือขาย 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทการใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกผูรวมงาน ผูดูแลผูปวย ครอบครัว

ผูปวย ในการดูแลแบบประคับประคอง พบวา ผูตอบรอยละ 61 ไดทําเปนประจํา และสิ่งที่เปนปกติ

รองลงมาคือ สนับสนุนใหบุคลากร/อาสาสมัคร ในหนวยงานของตนรูสึกตื่นตัวในการดูแลแบบ

ประคับประคอง (รอยละ 53) 

ตาราง 5 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ของการดูแลผูปวยระยะทาย 

ประเด็นการดูแล 
ความถ่ี (รอยละ) 

เปน
ประจํา 

บาง
ครั้ง 

ไม
เคย 

การดูแลผูปวยและครอบครัว    
ชวยใหผูปวยระยะทายคลายความเจ็บปวด ความวิตกกังวล / ดูแลใหสุขสบาย  65.7 30.1 4.2 
วางแผนการดูแลผูปวยระยะทายรวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูดูแล/
ครอบครัวผูปวย 

65.1 32.2 2.7 

ใหขอมูลครอบครัวผูปวย ผูดูแล ใหไดรับการดูแลแบบประคับประคอง อยาง
ครอบคลุม ถูกตอง 

63.9 33.7 2.4 

เจรจาตอรองกับครอบครัวผูปวย เพ่ือใหผูปวยระยะทายไดรับการดูแลท่ีเปนไปตาม
เปาหมายการดูแลท่ีตกลงรวมกัน 

58.3 33.8 7.9 

ดูแลความรูสึกหลังการสูญเสีย ใหกับครอบครัวผูปวย 39.3 51.9 8.8 
การรักษาสิทธิ์ของผูปวย    
ผูดูแล ครอบครัวผูปวย/ผูดูแล มีความพึงพอใจ ในการรับบริการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

67.4 30.2 2.4 

ตอบสนองความตองการของผูปวยระยะทาย ท่ีตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน 62.5 29.9 7.6 
พยายามคิดหาทางใหผูปวยระยะทาย อยูในสภาวะแวดลอมท่ีเอื้อตอการตายดี 60.6 33.9 5.5 
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและชุดสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีผูปวยควรไดรับตามสิทธ์ิ 58.3 35.5 6.2 
การพัฒนาศักยภาพตนเอง    
ผูบริหารใหโอกาสและไววางใจทาน ในการดูแล จัดการระบบการดูแล แบบ
ประคับประคองในหนวยงานของทาน หรือบทบาทของทานไดรับการยอมรับจาก
ผูบริหารองคกรเสมอ 

64.4 32.5 3.1 

พัฒนา ส่ังสมความรู ดานการดูแลแบบประคับประคอง (เขาอบรม ศึกษาดูงาน หา
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนสมาชิกเครือขายดาน PC) 

46.0 49.5 4.5 
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ประเด็นการดูแล 
ความถ่ี (รอยละ) 

เปน
ประจํา 

บาง
ครั้ง 

ไม
เคย 

ศึกษาและทําความเขาใจเรื่องสิทธิผูปวย ประเด็นจริยธรรม และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

44.7 50.2 5.2 

พัฒนาทักษะการส่ือสารในเรื่องการบอกความจริง การแจงขาวราย  41.4 46.2 12.3 
พยายามถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาระบบบริการดานการดูแลแบบประคับประคองใน
สถานพยาบาล / สถานบริการ / ศูนยบริการ ท่ีทานมีสวนเกี่ยวของ 

27.3 55.7 17.0 

เปนวิทยากรถายทอดความรู ทักษะและประสบการณในการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

21.9 44.5 33.6 

พัฒนาองคความรู หรือสรางผลงานการวิจัยจากงานประจํา (R2R) ดานการดูแล
แบบประคับประคอง 

14.8 41.6 43.6 

การแบงปนความรูและประสบการณและสรางเครือขาย    
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกผูรวมงาน ผูดูแลผูปวย ครอบครัวผูปวย ในการดูแล
แบบประคับประคอง 

60.7 36.2 3.1 

สนับสนุนใหบุคลากร/อาสาสมัคร ในหนวยงานของทานรูสึกต่ืนตัวในการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

53.3 42.2 4.5 

สงเสริม สนับสนุนบทบาทของครอบครัว อาสาสมัคร จิตอาสาและชุมชนในการดูแล
ผูปวยระยะทาย 

48.3 44.5 7.2 

ใหความรู แบงปนประสบการณ แกคนในชุมชน ดานการดูแลแบบประคับประคอง
ผูปวยระยะทาย ผูสูงอายุติดเตียง 

37.6 50.7 11.7 

 

1.1.7.  จุดแข็ง สิ่งที่ถนัด ที่ทําใหเปนผูดูแลผูปวยระยะทายไดด ี

จากการสอบถามจุดแข็งหรือความถนัด ที่ทําใหบุคลากรสายสุขภาพที่เปนกลุมตัวอยางเปน

ผูดูแลผูปวยระยะทายไดดี มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจ ผลการวิเคราะหแบงออกเปนประเด็นสําคัญๆ 

ดังนี้  

1) เขาใจอารมณ ความรูสึกของผูปวย  

ผูตอบ (98 คน) มีจุดแข็งที่สําคัญ คือ เปนผูฟงที่ดี ยอมรับฟงความเห็นผูอ่ืน จึงเขาใจอารมณ 

ความรูสึกนึกคิด ความตองการที่ผูปวย หรือญาติผูปวย ไดสะทอนออกมา และเคารพการตัดสินใจ

ของผูปวยและญาติ 

2) ใหเวลาผูปวยและครอบครัว  

ผูตอบ (91 คน) ระบุวา ตนเองมีความตั้งใจ ใสใจ มีใจ และสละเวลาใหญาติผูปวยติดตอ

โดยตรงทางโทรศัพท ไลน แชท ตลอดเวลา และอาสาทําอะไรก็ตามที่เปนการชวยผูปวย 

3) มีทักษะการดูแล และสามารถใชความรูเฉพาะทาง 

ผูตอบ (88 คน) ระบุวา จุดแข็งของตนคือ มีทักษะในการดูแลเนื่องจากศึกษาอบรมมา และ

สามารถใชความถนัดในการดูแลผูปวยได เชน ดูแลผูปวยมะเร็ง ผูปวยสูงอายุ ผูปวยติดเตียง สังเกต
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อาการไมสุขสบายของผูปวยได จัดการอาการปวดได มีความรูเร่ืองการใชยาประเภท opioids มี

ความสามารถทําแผล ทําอาหารสําหรับผูปวย ใชความรูทางกายภาพบําบัดหรือแพทยแผนไทย มา

ประยุกตใชกับผูปวยระยะสุดทายได ประเมินอาการผูปวยเสียชีวิตได เปนตน 

4) มีความสามารถในการสื่อสาร ใหคําปรึกษา 

ผูตอบ (64 คน) เห็นวาจุดแข็งของตนคือ เร่ืองทักษะการสื่อสาร ที่ทําใหสามารถพูดคุย ให

กําลังใจ โนมนาวจิตใจ ใหขอมูล ใหคําปรึกษาตอผูปวยหรือเพื่อนรวมงานได บางคนเคยอบรมทักษะ

การแจงขาวราย การเจรจา ไกลเกลี่ย ใชคําพูดเพื่อคนหาความตองการทางจิตวิญญาณของผูปวยได   

5) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ผูตอบ (52 คน) ระบุจุดแข็งของตนวามีมนุษยสัมพันธที่ดี ซ่ึงหมายรวมถึงนิสัยที่เปน

องคประกอบผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี คือ ยิ้ม ไหว ใจเย็น เห็นใจ ออนนอม ยืดหยุน เอ้ืออาทร อดทน 

คิดบวก ชอบสรางสัมพันธภาพที่ดี     

6) มีทีมและเครือขายที่ดี 

ผูตอบ (56 คน) มีทีมสหสาขาวิชาชีพเขมแข็งที่สนับสนุนใหการทํางานเต็มไปดวยความ

ราบร่ืน อีกทั้งยังมีเครือขายระดับ รพ.สต. และ อสม. ผูนําชุมชน ที่มีบทบาทรวมในการดูแลผูปวย

ระยะสุดทายที่บาน อีกทั้งจุดแข็งของผูตอบคือ ทํางานรวมกับชุมชนมานาน ไดรับความไววางใจจาก

คนในชุมชน ทําใหระดมความชวยเหลือใหกับครอบครัวที่ยากไรได  

7) ประสานงาน การจัดการ การวางแผน 

ผูตอบ (43 คน) นอกจากงานดูแลที่เก่ียวของกับผูปวยแลว งานที่ตองติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ ไม

วาทีมดูแลประคับประคอง เครือขายสงตอ ทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยงาน ก็เปนสิ่งที่ผูตอบถนัด 

รวมถึงการจัดการ แกปญหา วางแผนทํางาน เยี่ยมบาน จัดหาทุน อุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทย 

เพื่อชวยเหลือผูปวยยากไร 

8) มีประสบการณสั่งสมยาวนาน 

ผูตอบ (28 คน) ระบุจุดแข็งวาตนเอง คือ มีประสบการณเก่ียวของกับงานดานดูแลผูปวย

ระยะทายมาเปนเวลานาน นับรวมเวลาที่ไดอบรมเร่ืองนี้ดวย ยอมทําใหมีความรูความเขาใจในเร่ือง

ของการดูแลผูปวยปวยแบบองครวม 
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9) เขาใจธรรมะและธรรมชาติของการเกิดแกเจ็บตาย 

ผูตอบ (18 คน) ศึกษาเร่ืองธรรมะ หลักศาสนา เคยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ อบรมเร่ืองการตาย

ดี เขาใจธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติของโรค เหลานี้เปนสิ่งที่ตนเองถนัดและนํามาใชรวมกับการ

ดูแลผูปวยระยะทาย 

 

1.1.8.  สิ่งที่จําเปนตองมี ตองรู ตองทําใหดีขึ้นในการดูแลผูปวยระยะทาย 

ถึงแมวาผูตอบมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ ที่มาจากการปฏิบัติงาน เรียนรู ฝกอบรม 

เปนอยางดี แตก็ยังไมพอสําหรับบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ ดังนั้น เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่

อยากเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อทําใหการดูแลผูปวยระยะทายดีข้ึน คําตอบเหลานั้นสามารถจัดกลุมเปน

ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

1) การดูแลเฉพาะโรค 

ผูตอบ (147 คน) สวนใหญยังคงตองการอยากรูเพิ่มเติมในเร่ืองทักษะการปฏิบัติตอผูปวย

ระยะทายที่ตองการการดูแลแบบประคับประคอง แตที่ลึกไปกวานั้นคือ การดูแลรายโรค ในเร่ือง

ของการดําเนินตัวโรค การพยากรณโรค อาการโรคที่ กําหนดวาตองได รับการดูแลแบบ

ประคับประคอง เชน ไตวาย มะเร็ง หัวใจ สมองเสื่อม ฯลฯ รูอาการการตอบสนองของผูปวยที่ใกล

เสียชีวิต และสามารถจัดการอาการไมสุขสบาย ภาวะแทรกซอน อาการปวด ของแตละโรค และการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูปวยระยะทาย สวนผูตอบสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไมใชแพทยพยาบาล 

เชน นักกายภาพบําบัด แพทยทางเลือก นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ ตองการที่จะ

เรียนรูเพิ่มเติมเพื่อทําหนาที่ของตนใหดีข้ึน ถึงแมวาจํานวนบุคลากรวิชาชีพเหลานี้จะมีนอยก็ตาม   

2) ทักษะการสื่อสาร และใหคําปรึกษา 

ผูตอบ (75 คน) อยากเพิ่มทักษะการพูดคุยมากข้ึน ในรายละเอียดที่จําเพาะ เชน สําหรับ

ผูปวยและครอบครัว คือ พูดใหคลายกังวล โนมนาวจิตใจ แจงขาวราย ใหขอมูล พูดใหหายโกรธ ให

กําลังใจ ใหเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึน สําหรับผูรวมงาน ผูที่เก่ียวของ คือ การสื่อสารเพื่อใหเขาใจ

ตรงกัน พูดคุยเมื่อทํา family meeting หรือ advance care plan (ACP)  

3) การดูแลจิตใจ 

ผูตอบ (42 คน) ตองการอยากรูมากข้ึนในเร่ืองการดูแลจิตใจ บางคนอยากทําความเขาใจ

ความหมายของคําวาจิตวิญญาณ ธรรมชาติของกายและจิต เมื่อรูและเขาใจเชนนี้แลว จะทําให

เยียวยาผูที่อยูในความทุกขได นอกจากนี้ ยังอยากมีความเขาใจมากข้ึนในดานจิตวิญญาณของแตละ

ศาสนาดวย  
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4) การใชยา 

ผูตอบ (38 คน) เห็นความสําคัญตอการรูเร่ืองการใชยาที่ใชกับผูปวยระยะสุดทายในการ

บรรเทาอาการปวด หอบเหนื่อย ประเด็นที่เก่ียวของกับยาที่ผูตอบอยากรูมากข้ึน คือ การใหยา

มอรฟน การใช syringe driver, subcut, การใชกัญชา การบริหารจัดการยา การแกปญหาเมื่อใช

ยาเกินขนาด การใชยาสมุนไพร และการดูแลแบบไมใชยา เชน การทํากายภาพบําบัด เปนตน  

5) วิชาการและกฎหมาย 

ผูตอบ (25 คน) สนใจความรู นวัตกรรมใหม แนวคิดทฤษฎีที่ เ ก่ียวของ ความรูและ

ความหมายของการตายดี กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวของ และการทําพินัยกรรมชีวิต งานวิจัย

ใหมๆ  

6) การทํา ACP และ FAMILY MEETING 

ผูตอบ (20 คน) เห็นวาการทํา ACP, เทคนิคการประชุมกับครอบครัวผูปวย เปนเร่ืองที่ยาก 

จึงอยากเรียนรูเทคนิคดังกลาว  

7) การประสานเครือขาย 

ผูตอบ (14 คน) เห็นวา ถามีความสามารถในการสรางเครือขายนอกหนวยงานใหมากข้ึน เชน 

ดึงเอาองคกรชุมชน องคกรทองถ่ิน เขามารวมและมีบทบาทตอเนื่อง จะดีตอการดูแลผูปวย 

8) การพัฒนาระบบการดูแล 

ผูตอบ (12 คน) เห็นวาระบบที่เปนแบบแผน มีโครงสราง เปนเร่ืองที่สําคัญเชนเดียวกันหากมี

การพัฒนาข้ึนมา ไมวาจะเปนระบบขอมูล ระบบการดูแลที่เปนสากล ระบบการใหคําปรึกษา ระบบ

สงตอ ระบบการดูแลอาสา ระบบการเขาถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ  

9) การประเมิน 

ผูตอบ (10 คน) อยากมีความรูเร่ืองการประเมินอาการผูปวย ประเมินสุขภาวะทุกมิติ การ

ประเมินการทํางาน   

 

1.1.9.  ทัศนคติตอการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี 

จากการวิเคราะหทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุข เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง 

และการตายดี 5 ประเด็นสําคัญ คือ 1) ความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง  2) การดูแล

ผูปวยระยะทาย เหมือนหรือตาง จากการดูแลผูปวยทั่วไป 3) การดูแลผูปวยระยะทายดานสุขภาวะ
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ทางปญญา กับดานจิตวิญญาณ เหมือนหรือแตกตางกัน 4) ความหมายของการ ‘ตายดี’ และ 5) 

การไดรับโอกาสในการตายดี มีความหมายอยางไรตอมนุษย ไดผลสรุปในแตละประเด็น ดัง

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง 

จากการสอบถามบุคลากรสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยาง เก่ียวกับความสําคัญของการดูแล

แบบประคับประคองในผูปวยระยะทาย พบวา 1 ใน 3 ของกลุมตัวอยางเห็นวา สําคัญที่สุด สวนที่

เหลือเห็นวา สําคัญมาก ไมมีผูตอบคนใดเห็นวาเปนเร่ืองไมสําคัญ ผูตอบไดใหเหตุผลถึงความสําคัญ

ของการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญๆ ดังนี้ 

- ลดความทรมานทางกาย ผูตอบ (57 คน) ระบุวา ความสําคัญของการดูแลแบบ

ประคับประคองผูปวยที่เปนโรคเร้ือรังระยะสุดทาย คือ ชวยลดความทรมานทางกาย 

อาการรบกวนที่ทําใหไมสุขสบาย จิตสงบในวาระสุดทาย เชื่อวาเปนการตายดี   

- เตรียมความพรอมกอนเสียชีวิต ผูตอบ (27 คน) ถือวาชวงสุดทายของชีวิตมีความสําคัญ 

การดูแลในชวงระยะทายของชีวิตเปดโอกาสใหมีการวางแผนชีวิตลวงหนาใหกับผูปวย 

หากไดรับการเตรียมพรอมที่ดี มีการจัดการอาการ เตรียมจิตที่ดี ไดอยูกับลูกหลานญาตพิี่

นอง อาจมีสวนชวยใหผูปวยตายดี   

- ใหคุณภาพชีวิตที่ดี ผูตอบ (25 คน) เห็นวาการดูแลแบบประคับประคองเปนการชวยให

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งครอบครัวดวย  

- เปนการดูแลแบบองครวม ผูตอบ (25 คน) เชื่อวาการดูแลแบบประคับประคอง ที่มี

หลักการดูแลแบบองครวม คือ กาย จิตใจ อารมณ ครอบครัว สังคม ชวยตอบสนองความ

ตองการของผูปวยได   

- ดูแลครอบครัวผูปวย ผูตอบ (24 คน) เห็นวาการดูแลแบบประคับประคองให

ความสําคัญกับครอบครัวผูปวยดวย 

- ใหคุณคาตอการเปนมนุษย ผูตอบ (17 คน) เล็งเห็นคุณคาของการเปนมนุษย  

เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวตาย ควรตายอยางมีศักดิ์ศรี 

- จํานวนผูปวยเพ่ิมมากขึ้น ผูตอบ (15 คน) คิดในแงของสถานการณปจจุบัน ที่มีจํานวน

ผูปวยดวยโรคเร้ือรัง และผูปวยสูงอายุติดเตียงเพิ่มมากข้ึน การดูแลประคับประคองนั้น

จําเปนอยางยิ่งตอผูปวยกลุมนี้  

- เพราะวาทุกคนตองตาย ผูตอบ (11 คน) กลาววา ทุกคนตองเจอเร่ืองรายและความ

สูญเสีย หนีความตายไมพน การดูแลประคับประคองสามารถทํารวมกับการรักษาตางๆ 

ไปดวยกันได 
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2) ความเหมือนและความแตกตาง ระหวางการดูแลผูปวยระยะทายและการดูแลผูปวย

ทั่วไป 

จากการสอบถามความคิดเห็นวา การดูแลผูปวยระยะทายมีความเหมือนหรือแตกตางจาก

การดูแลผูปวยทั่วไปหรือไม พบคําตอบที่นาสนใจคือ ข้ึนอยูกับมุมมองของแตละคน ไมวาจะเปน

ผูปวยทั่วไป หรือ ผูปวยระยะทาย ก็จะใหการดูแลแบบองครวมเหมือนกัน เพราะวาทุกคนนั้นมี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน แตคําตอบสวนใหญ (รอยละ 93 

หรือจํานวน 245 คน) กลับเห็นวาเปนการดูแลที่ตางกัน ในขณะที่ผูตอบสวนนอย (รอยละ 7 หรือ 

จํานวน 18 คน) เห็นวาเปนการดูแลที่ไมตางกัน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้  

• ความตางจากการดูแลผูปวยทั่วไป 

- เปาหมายการรักษา คือ ผูปวยทั่วไปคือรักษาโรคใหหายขาด กลับมามีชีวิตไดตามปกติ 

สวนผูปวยระยะทาย คือการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนนการรักษาควบคูกับการดูแล

แบบประคับประคอง  

- การดูแลผูปวยระยะทาย ตองใชทักษะเฉพาะ 

- มีการวางแผนการดูแลรวมกันระหวางแพทยพยาบาล ผูปวยและญาต ิ

- การดูแลผูปวยทั่วไปไมลึกซึ้งเทาการดูแลผูปวยระยะทาย ในเร่ืองจิตใจผูปวยและญาติ

ผูปวย นั่นคือ การดูแลผูปวยระยะทายนั้นยากกวา ตองเอาใจใสเปนพิเศษ 

- ผูปวยระยะทายและญาติเปนศูนยกลาง ไมไดข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแพทย 

- ตองอาศัยความรวมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูปวย ครอบครัว และชมุชน 

- การดูแลผูปวยระยะทายตองมีการพูดคุยถึง ACP หรือ living will  

- ฯลฯ 

 

• ความเหมือนจากการดูแลผูปวยทั่วไป 

- ระบบของการดูแลรางกาย ตองดูแลผูปวยใหดีที่สุด 

- รับฟงปญหา ใหกําลังใจ ดูแลความสะดวกสบาย ดูแลสุขภาวะสวนบุคคล 

- ดูแลผูปวยที่มีภาวะคุกคามตอชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ีที่สุด โดยการจดัการอาการรบกวน

และดูแลทั้งทางจิตสังคม 

- ฯลฯ 
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3) การดูแลผูปวยระยะทายดานสุขภาวะทางปญญา และ การดูแลผูปวยระยะทายดาน

จิตวิญญาณ : ความเหมือนและความตาง 

เมื่อใหผูตอบพิจารณาเร่ืองการดูแลผูปวยระยะทายที่แบงออกเปน 2 แนวคิด คือ ดานสุข

ภาวะทางปญญา กับ ดานจิตวิญญาณ วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร คําตอบของกลุม

ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 90 ระบุวา มีความหมายไมเหมือนกัน ในขณะที่รอยละ 10 ตอบวา มี

ความหมายเหมือนกัน ซึ่งความไมเหมือนกันของทั้งสองแนวคิด มีคําอธิบายจากมุมมองของผูให

ขอมูล ดังนี้  

• การดูแลผูปวยระยะทายดานสุขภาวะทางปญญา 

- เปนการรูเทาทันโรค รูเทาทันตนเอง รูเทาทันสังคม ทําใหสามารถเห็นใจทุกอยาง 

- ผูปวยเขาใจในโรคที่เปน รับทราบการที่เปนโรคนั้นๆ ยอมรับโรคที่เปน แลวสามารถทําให

ตัวเองเขาใจและทําใหผูปวยระยะทายยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนไดอยางมีความสุข 

- การดูแลทางกายที่ตองใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเพื่อใหผูปวยสุขสบาย 

- เปนความคิดเชิงบวก 

- เปนการดูแลที่สอดแทรกธรรมะใหผูปวยมีจิตใจที่สงบสุข 

- การดูแลจัดการสุขภาวะทางดานรางกาย 

- มีความเขาใจโรคทางกาย จิต สังคม และสามารถเขาถึงและยอมรับตามจริง 

- ฯลฯ 

 

• การดูแลผูปวยระยะทายดานจิตวิญญาณ 

- การตอบสนองดานความยึดเหนี่ยวในจิตใจ ทั้งดานการปลอยวางจิตใจ 

- เคารพการตัดสนิใจหรือใหเจาของชีวิตเปนผูมีสวนรวมในการออกแบบการตายของตัวเอง 

- ทําดวยใจ ที่เปนสุข ใจบริสุทธิ์ ไมมีขอแมใดๆ 

- สภาวะทางดานจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ 

- เปนการดูแลเยียวยาจิตใจ 

- ปลอยวางทุกสิ่ง ไมเปนทุกขจากโรคหรือภาวะที่เปนอยู 

- เปนการดูแลที่เนนถึงความรูสึกนึกคิดของผูปวยถึงความหวังความตองการของผูปวย 

- การดูแลจัดการดานความเชื่อ ศรัทธา ประเพณี วัฒนธรรม หรือสิ่งที่ผูปวยตองการปฏิบัติ

กอนเสียชีวิต 

- เขาใจความตาย และยอมรับในโลกที่มองไมเห็น การจากโลกนี้ไป 

- ฯลฯ 
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4) ความหมายของคําวา “ตายดี” 

การดูแลแบบประคับประคองมีหลักการหนึ่งที่สําคัญ คือ การใหผูปวยตายดี ซึ่งบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เก่ียวของกับงานดูแลแบบประคับประคองไดใหความหมาย หรือ คํา

สําคัญ ที่เก่ียวของกับการตายดี ดังนี้ 

- ไมทุกขทรมานทั้งกายและใจ (ผูตอบ 178 คน) สวนใหญเมื่อใหความหมายถึงคําวา ตายดี 

จะอธิบายวา คือการตายอยางไมทุกขทรมาน ไมเจ็บปวด ตายอยางไมมีเคร่ืองมือแพทย

ใดๆ ติดตัว ตายแบบไมมีอาการแทรกซอน 

- ตายอยางสงบ (ผูตอบ 122 คน) ระบุวา เปนการตายดวยอาการสงบ มีสติ จากไปอยาง

เปนธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ไมมีสิ่งคางคาใจ (ผูตอบ 86 คน) ใหความหมายในกลุมของการตายไมมีสิ่งติดคางในใจวา 

ไมมีเร่ืองหวงกังวล 

- ไดทําตามความตองการสุดทาย (ผูตอบ 46 คน) เชื่อวา การตายดีในที่นี้คือ ความตองการ

ของผูปวยไดรับการตอบสนอง เชน ตายที่บาน หรือในสถานที่ที่ตนตองการ ไดยิน ไดเห็น

ในสิ่งที่ตนตองการ  

- ความสุข (ผูตอบ 33 คน) ใหความหมาย การตายดีวา เปนการตายอยางมีความสุข มี

ความสบาย 

- สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (ผูตอบ 32 คน) ระบุคําวา การตายดี คือ การตายอยางมี

ศักดิ์ศรี  

- เตรียมพรอม (ผูตอบ 28 คน) เห็นวา การตายดี ไดมาจากการวางแผนเตรียมตัวตาย

ลวงหนา มีโอกาสไดเลือก ครอบครัวเตรียมพรอมจัดการเอกสาร งานศพ ใหกับผูตาย ได

ทําตามความเชื่อของศาสนา 

- ครอบครัวอยูพรอมหนา (ผูตอบ 26 คน) กลาวไววา การตายดี คือ การไดอยูกับครอบครัว

ในวาระสุดทายของชีวิต 

- ยอมรับการตาย (ผูตอบ 21 คน) ระบุวา การตายดี คือ การยอมรับความตาย 

 

5) การไดรับโอกาสในการตายดี 

จากการที่ไดสอบถามผูใหขอมูลวา เพราะเหตุใดคนเราจึงควรไดรับโอกาสในการ “ตายดี” 

สิ่งนี้มีความหมายอยางไรตอมนุษย  ผูตอบไดระบุคําสําคัญที่ปรากฏอยูในคําอธิบายตอคําถาม

ดังกลาว ดังที่ไดแสดงตัวอยางในแตละขอดังนี้  

- ทุกคนตองการตายดี (ผูตอบ 233 คน) ไมมีใครอยากจากโลกนี้ไปแบบทรมาน ไมอยาก

ยื้อชีวิตดวยเคร่ืองมือแพทย  
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“ตายดี เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการ มนุษยเชื่อวาเกิดมาแลวตองตาย แตทุก

คนกลัวอาการทรมานกอนการตาย ทุกคนมีความตองการตายดี ตายไม

ทรมาน หลับไปเลยแบบสบาย ไมมีอาการปวด ชักเกร็ง น้ําลายฟูมปาก ดิ้น

ทุรนทุราย เชื่อวาคิดดีกอนตาย” 

- มนุษยตองตาย (ผูตอบ 126 คน) เปนเร่ืองของธรรมชาติ ไมมีใครหลีกเลี่ยงได ทุกคนเทา

เทียมกัน ดังนั้นทุกคนควรไดรับโอกาสและการเขาถึงการตายดี ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของ

มนุษย 

“เพราะความตายเปนสิ่งที่ทุกคนตองพบเจอ โรคบางอยางไมสามารถรักษาให

หายขาดได การยื้อหรือรักษาดวยเทคโนโลยีทางการแพทย อาจสรางความ

ทุกขทรมานใหผูปวยมากข้ึน และลดคุณภาพชีวิต จึงควรไดรับการดูแล

ประคับประคองเพื่อให "ตายดี"” 

- ศักดิ์ศรีของมนุษย (ผูตอบ 46 คน) เปนการใหทุกคนไดรับการดูแลใหสมศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย 

“เพราะมนุษยทุกคนมีคุณคาและศักดิ์ศรีในแบบของตน ดังนั้นทุกคนควร

ไดรับโอกาสในการตายดีอยางเทาเทียมกันทุกคน” 

- เลือกตายได (ผูตอบ 33 คน) เปนโอกาสที่ไดเลือกวาตายที่ไหน และตายรูปแบบใด 

“เพราะคนๆ นั้นเปนเจาของชีวิต ดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่ควรจะไดรับรูวิถีของการ

ตายที่ดีและรูจักรูปแบบของการการตายเพื่อใหเคาสามารถตัดสินใจเลือก

แผนการตายของเคาไดในระยะสุดทาย” 

- เตรียมตัวตายไปสูสุคติภูมิ (ผูตอบ 19 คน) เปนความเชื่อในเร่ืองจิตสุดทายของผูปวย 

“ในเร่ืองชวงระยะเวลากอนเสียชีวิต การเตรียมตัวทั้งดานรางกาย จิตใจ และ

จิตวิญญาณใหผูปวยสงบ นึกถึงแตความดี เมื่อสูความตายก็ไปสูภพภูมิที่ดี 

ดังนั้นทุกคนตองไดรับโอกาสในการตายดี 

 

1.1.10. ปญหา อุปสรรค จากการทํางาน 

ในสวนนี้ เปนการสะทอนปญหาอุปสรรคที่ส งผลตอการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคอง ไมวาจะเปนเร่ืองมายาคติ ประเด็นทางจริยธรรม ที่บุคลากรสาธารณสุขไดประสบ 

สวนใหญเปนปญหาอุปสรรคดานทัศนคติตอเร่ืองการตาย จึงทําใหผูปวยเสียโอกาสในการไดรับการ

ดูแลที่เหมาะสมในชวงสุดทายกอนเสียชีวิต สรุปไดดังนี้ 
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1) ปญหาที่เกิดจากทัศนคติสวนบุคคล  

ในมุมมองของคนทั่วไปแลว เขาใจวาการถอดทอชวยหายใจเปนการเรงใหตาย จํานวนมาก

มองวาการที่ผูปวยเขาสูการดูแลแบบประคับประคองนั้น ไมใชการรักษา แตเปนการเขาหาความ

ตาย ทําใหคนๆ นั้นเกิดความรูสึกวาเปนบาปหรือความรูสึกผิดในใจ หากปลอยใหผูปวยเสียชีวิต 

หรือบางสวนมีความรูสึกผิดที่ไมเคยมาดูแล ครอบครัวจํานวนมากที่ไมมีโอกาสไดใชเวลาในการดูแล

ซึ่งกันและกันในชวงเวลาที่ผานมาจึงตองการทําทุกสิ่งทุกอยางเต็มที่เพื่อจะใหไดใชเวลาอยูรวมกันให

นานที่สุด ซ่ึงหมายถึงวา ญาติผูปวยจํานวนมากมีทัศนคติที่ไมตางกันเก่ียวกับการรักษาจนถึงที่สุด

และการไมพรอมยอมรับเร่ืองการตาย   

ญาติผูปวย ในที่นี้หมายรวมถึง ลูกหลาน พี่นอง คนดูแลในครอบครัว ที่ยังไมไดรับขอมูล 

หรือไมเคยมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง และไมใชผูสื่อสารหลักกับ

บุคลากรทางการแพทย เมื่อสถานการณความตายของคนในครอบครัวเขามาถึง ไมเปดโอกาสให

แพทย พยาบาลพูดคุยถึงเร่ืองการตายดี บุคลากรสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยางไดระบุปญหาที่เกิด

จากทัศนคติ มายาคติของญาติผูปวย จนสงผลตออารมณ ความรูสึก ตอผูปวยในที่สุด ผูปวยบางคน

เสียชีวิตดวยความโกรธ บางคนเสียชีวิตเดียวดายในโรงพยาบาล (ผูตอบ 85 คน) ดังนี้คือ 

- ไมอยากพามาเสียชีวิตที่บาน ตองการใหรักษาอยูที่โรงพยาบาลตอไป หรือรักษาใหเต็มที่

แมวาผูปวยไมรูสึกตัวแลว  

- อีกกรณีที่ไมอยากใหผูปวยเสียชีวิตที่บาน เพราะรูสึกวายุงยากในการดูแล 

- ไมมีญาติดูแล และญาติไมมาดูแล ไมมีใครเอาใจใส ไมมีใครใหยา  

- อยากใหยื้อชีวิต (ซึ่งเปนความตองการของญาติ)  เพื่อรอการกลับมาของคนในครอบครัว 

หรืออาจไมพรอมรับมือกับการสูญเสียผูเปนที่รัก หรือเก่ียวของกับการแบงมรดก ญาติไม

สอบถามความตองการของผูปวย  

- ญาติไมใหแพทยบอกความจริงผูปวย กลัวผูปวยอาการทรุดหนัก 

- ญาติไมทําตาม living will ของผูปวย ไมเห็นดวยที่ผูปวยวางแผน เตรียมความพรอมการ

ตายของตนเอง 

- การตัดสินใจของญาติเปลี่ยนกลับไปกลับมา  

- ญาติไมรูวาผูปวยไดทํา ACP พาไปหองฉุกเฉิน ใชเคร่ืองมือชวยชีวิต  

- ผูปวยระยะสุดทายที่เปนเด็กตองการเสียชีวิตที่บาน แตพอที่เปนผูดูแลไมอยากใหกลับ

บาน เพราะกลัวจะถูกตอวาวาดูแลลูกไมถึงที่สุด 
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ผูปวย ปญหาที่เกิดข้ึนกับผูปวยระยะทายบางสวน คือในเร่ืองของการไมยอมรับความจริง ไม

พรอมตาย มีความหวงกังวล เชนกรณีที่เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูหารายไดหลัก หรือเปนผูดูแล

พอแมวัยชรา/พิการ ดูแลลูกเล็ก/พิการ หรือมีภาระในการดูแลคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว (ผูตอบ 3 คน) 

บุคลากรทางการแพทย ที่เปนผูรักษาหรือเจาของไขมีความมุงมั่นในการรักษาใหถึงที่สุด ถา

ผูปวยหายจากโรค ถือเปนความสําเร็จและไดรับการยอมรับ อยางไรก็ดี มีผูตอบใหตัวอยางของ

ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากทัศนะหรือทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย (ผูตอบ 20  คน) เชน 

- แพทยพยาบาลที่ไมเขาใจการดูแลแบบประคับประคอง ทําใหไมปรึกษา ปลอยใหผูปวย

กลับบานแบบทุกขทรมาน หรือรักษาผูปวยภายในโรงพยาบาลอยางทุกขทรมาน 

- แพทยบางคนคิดวาการรักษาผูปวยเต็มที่ แมวาการรักษานั้นจะมีโอกาสไดผลนอย ก็ยัง

ตองทําเพราะเปนสิ่งที่ควรทําเพื่อศักดิ์ศรีของผูปวย 

- แพทยเจาของไขที่เปนแพทยเฉพาะทาง เชื่อวายังมีสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย ตองการ

รักษาข้ันสุด แมวาโรคดําเนินมาถึงจุดที่ยุงยากไปตอลําบาก สิ่งที่ทํานี้ไมไดคํานึงถึงความ

ตองการของผูปวยและญาติในเร่ืองความตองการดูแลแบบประคับประคอง 

2) ปญหาที่เกิดจากความขัดแยงสามฝาย 

ความขัดแยงกันเองระหวางญาติผูปวย (ผูตอบ 32 คน) เกิดข้ึนในกรณีลูกหรือญาติที่เปน

ผูดูแล กับลูกที่ไมไดเปนผูแล ญาติพี่นองฝายผูปวย คนที่ดูแลใกลชิดจะเขาใจสถานการณปญหาและ

ทางออกของการดูแลรักษา เพราะสื่อสารกับหมอพยาบาลตลอดระยะเวลาของการรักษา แตญาติ

คนอ่ืนที่อยูตางครอบครัว ตางถ่ิน หรือตางประเทศ มักจะไมเห็นดวยกับการยุติการรักษา 

ความขัดแยงระหวางผูปวยกับญาติ (ผูตอบ 5 คน) เก่ียวกับความคาดหวังของญาติไมตรงกัน 

เพราะญาติทราบโรคและอาการของผูปวย แตผูปวยไมทราบ หรือมีกรณีเชน ผูปวยผานการรักษา

อยางเต็มที่แลว แตญาติก็ยังใหหมอรักษาใหถึงที่สุด  

ความขัดแยงระหวางญาติกับแพทย/ทีมรักษา (ผูตอบ 3 คน) เกิดข้ึนจากผูปวยตองทนทุกข

ทรมานกับการรักษาเพื่อยื้อชีวิต เชน การลางไตทางหนาทอง เจาะคอ ใชเคร่ืองชวยหายใจ ตอมา

ผูปวยขาดสารอาหาร ติดเชื้อ แมวาหมอพยาบาลจะทํา family meeting หลายคร้ัง เจรจาไกลเกลี่ย

หลายครา แตญาติยังคงไมยอมใหยุติการรักษา  

ความขัดแยงระหวางผูปวยกับแพทย (ผูตอบ 1 คน) อยางเชนกรณีที่ผูปวยตองการกลับบาน 

แตแพทยไมใหกลับ ในที่สุดมีการประสานงานใหผูปวยไดกลับ แตในที่สุดผูปวยเสียชีวิตระหวางทาง 

3) ปญหาที่เกิดจากความไมรู ไมเขาใจ ของบุคลากรทางการแพทย/ทีมรักษา 

ปญหานี้ (ผูตอบ 6 คน) ไดสะทอนปญหาที่เปนบทเรียนสําคัญหลายประการ คือ  
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- ไมเขาใจหลักการของการดูแลแบบประคับประคอง จึงไมไดใหความสําคัญและรวมมือ 

- การประสานงานกับสหวิชาชีพ โดยเฉพาะแพทยผูรักษาบางคร้ังเขาใจไมตรงกัน เพราะ

แพทยมุงเนนแตการรักษา เมื่อผูปวยปฏิเสธขอกลับบาน แพทยไดปฏิเสธการรักษา ผูปวย

ไมไดรับยาบรรเทาอาการกลับบาน ตองทนปวดทุกขทรมาน  

- ไมศึกษาเร่ืองการใชยา เขน มอรฟน ทําใหไมมีการจัดการความปวดในผูปวย ในขณะที่

บางคนเขาใจวา การใหมอรฟนจะทําใหผูปวยเสียชีวิตเร็วข้ึน  

- ขาดการสื่อสารระหวางกัน กลาวคือ แพทยกลัววาดูแลผูปวยไมเต็มที่ ญาติกลัวผูอ่ืนวาไม

กตัญู ผูปวยไมรูวาการรักษานี้ จะชวยใหตนเองรอดหรือชวยแคยืดไปไดอีกเล็กนอย 

4) ปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ  

นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว ยังมีปญหาอ่ืนๆ ที่เสริมเขามา ซึ่งก็มีความสําคัญที่จะตอง

แกไข 

- ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหขาดผูดูแลหลัก ไมใสใจผูปวย  

- ปญหาความขัดแยงในครอบครัว ไมลงรอยกัน ทีมหมอพยาบาลตองใชเวลาพูดคุยกับแต

ละฝาย จนกวาจะไดแนวทางการดูแลรักษา การตัดสินใจเดียวกัน 

- ความกังวลของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ดูแลผูปวยระยะทาย อาจทําได

ไมดี เนื่องจากมีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ตองรับผิดชอบหลายอยาง รวมถึงจํานวนผูปวยระยะ

ทายที่เพิ่มมากข้ึน 

- ปญหาเร่ืองระบบขอมูล พบวา ระบบการสงกลับไปยังพื้นที่ ไมมีขอมูลผูปวย หรือ

ประสานกอนสงกลับ ทําใหบางคร้ังผูปฏิบัติงานไมทราบแนวการสื่อสาร 

- ความคาดหวังตออาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบานผูปวยระยะทาย ไมเปนดังที่หวัง 

 

1.1.11. ขอเสนอแนะ 

จากปญหาอุปสรรคที่มาจากตัวผูปวยก็ดี ครอบครัวผูปวย หรือมาจากผูใหบริการก็ดี ดังที่

กลาวไวขางตน เนื่องจากผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรสายสุขภาพ และตางก็มีสวนรวมในการดูแล

แบบประคับประคอง ไดเห็นปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานทั้งในระดับองคกรจนถึงระดับบุคคล จึง

ไดใหขอเสนอแนะสําคัญๆ ดังนี้ (ดูตาราง 6 ประกอบ) 

1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

บุคลากรสุขภาพที่เปนกลุมตัวอยาง (111 คน) เสนอแนะใหมีการเพิ่มศักยภาพอยางตอเนื่อง

ใหกับผูทํางานดานนี้ โดยการใหความรู อบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความเขาใจ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ ในเร่ืององคความรูการดูแลแบบประคับประคองสําหรับผูปวยระยะทายทั้ง
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ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ครอบคลุมในเร่ือง การตายดี มรณานุสติ การทํา ACP, living will การดูแล

ผูปวยแบบองครวม นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดบรรจุเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการ

เรียนการสอนสายสุขภาพทกุแขนงวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเปนตนทุนในการทํางานสายนี้  

2) การใหความรูในวงกวาง  

ผูตอบ (74 คน) เสนอแนะวาควรใหความรูประชาชนในเร่ืองการดูแลแบบประคับประคอง 

และองคความรูที่เก่ียวของ คือ เร่ืองการเตรียมตัว เตรียมพรอม และวางแผน กอนที่จะเขาสูระยะ

ทายของชีวิต เร่ืองการตายดี เร่ืองการทํา living will เร่ืองการดูแลแบบประคับประคอง ที่เปน

ทางเลือกในการดูแลกอนเสียชีวิต ที่ใหกับผูปวยที่มีโอกาสนอยในการรักษาโรคใหหายขาด 

เนื่องจากวาทุกคนมีโอกาสที่จะเปนไดทั้งผูปวย ญาติผูปวยหรือคนในครอบครัวผูปวย หากทุกคนมี

ความรูในเร่ืองดังกลาว จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการดูแลแบบประคับประคองและ

การตายดี ไมสรางความขัดแยงที่เก่ียวของกับความเปนความตาย นั่นยอมทําใหผูปวยระยะทาย

ไดรับการดูแลนับตั้งแตแรกเร่ิม   

นอกจากนี้ ผูตอบยังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการประชาสัมพันธเร่ืองบริการดูแลแบบ

ประคับประคองใหเปนที่รูจักมากข้ึนดวย 

3) สนับสนุนทรัพยากร 

ผูตอบ (83 คน) ไดใหขอเสนอแนะในเร่ืองของการสนับสนุนทรัพยากรใหกับระบบการดูแล

แบบประคับประคอง อันดับแรกที่สําคัญ คือ กําลังคน เนื่องจากวามีผูเขารวมปฏิบัติงานดานการ

ดูแลนี้เปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับแผนกอ่ืนๆ ที่มีอยูในสถานพยาบาล การมีคนมาชวยมากข้ึนชวย

ใหผูปวยไดรับการดูแลระยะทายไดคลอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพ แตทั้งนี้ทั้งนั้น ผูที่จะเขา

มารวมในการดูแลเชนนี้ ไมใชวาใครๆ ก็เปนได ผูนั้นตองมีความตั้งใจทํางานและพรอมพัฒนา

ศักยภาพ แมกําลังคนจะมีความสําคัญตอความยั่งยืนของการดูแลแบบประคับประคอง สิ่งที่สําคัญ

ไมแพกันคือ เร่ืองขวัญกําลังใจ ที่รวมถึงความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานและวิชาชีพ  

การดูแลผูปวยเปนการปฏิบัติตอรางกายและจิตใจผูปวยที่สําคัญที่สุด แตอุปกรณชวยเหลือ

เพื่อแบงเบาภาระเจาหนาที่ ผูดูแล หรือไมใหผูปวยไมเจ็บปวด นอนหลับสบาย หายใจสะดวก เชน 

เตียงผูปวย เคร่ืองชวยหายใจ รถเข็น ก็เปนสิ่งที่ทีมดูแลแบบประคับประคองตองการนําไปใหผูปวย 

สําหรับงบประมาณ เปนปจจัยขับเคลื่อนงานการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญเชนเดียวกับงาน

ดูแลผูปวยที่ไมไดอยูในระยะสุดทาย สวนในเร่ืองยา สิ่งที่ผูตอบเสนอแนะในที่นี้คือ โดยเฉพาะยา

ประเภท opioids ใหมีเพียงพอตอการใช ไมยุงยากในการจัดใหผูปวย ขจัดขอจํากัดตาง ๆ ในการนํา

ออกมาใช  
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4) มุมมองตอนโยบายการดูแลแบบประคับประคอง 

 ขอเสนอแนะในดานนี้ที่กลุมตัวอยาง (51 คน) ใหความสําคัญคือ นโยบาย ที่มีความ

ตอเนื่อง ชัดเจน ที่ชี้ใหเห็นถึงการสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน การจัดโครงสราง อุปกรณทาง

การแพทย ยา และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ และที่สําคัญคือ อยากใหเปนนโยบาย ที่ผูบริหารตองให

ความสําคัญดวย 

5) ทีมและเครือขาย 

 การดูแลที่มีลักษณะพิเศษ ใหความสําคัญตอการสื่อสาร พูดคุย คํานึงความรูสึกของผูปวย 

ครอบครัว ผูดูแล และแพทยที่ทําการรักษา จําเปนตองมีทีมทํางานที่มีความตั้งใจเดียวกันและแตคน

ละบทบาทหนาที่เพื่อดูแลผูปวยใหดีที่สุด ไมวาจะเปนการดูแลเร่ืองยา อาหาร การเคลื่อนไหว เปน

ตน ในบางโรงพยาบาลมีพยาบาลที่มีความรูดานการดูแลแบบประคับประคอง แตมีผูรวมทีมงาน

นอย ผูตอบบางคนอยากใหมีศูนยหรือหนวยการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล สําหรับ

การสรางเครือขายใหเขมแข็ง ดึงผูเขารวมเครือขายนอกจากสถานพยาบาลแลว ยังรวมไปถึงองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมดวย (17 คน) 

6) พัฒนาระบบสนับสนุน  

 ผูตอบ (10 คน) อยากใหมีการพัฒนาระบบบริการ เพื่อใหผูปวยเขาถึงไดงาย ระบบสงตอ 

ระบบขอมูล ระบบติดตาม และระบบสงเคราะหชวยเหลือสําหรับผูปวยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่

ยากลําบาก และมีปญหาซับซอน 

ตาราง 6 สรุปจํานวนผูเสนอความเห็นตอขอเสนอแนะ จําแนกตามประเด็นทีส่ําคัญ 

ประเด็นขอเสนอแนะ 
จํานวนผู

เสนอ
ความเห็น 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข  
ใหความรู ฝกอบรมอยางตอเน่ือง แกบุคลากรทางการแพทย และผูท่ีเก่ียวของ 78 
บรรจุเน้ือหาการดแูลแบบประคับประคองในหลักสูตรการเรียนการสอนสายสุขภาพ 24 
พัฒนาองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู  9 
2) การใหความรู ขอมูล ใหทางเลือกเกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะทาย  
ใหความรูกับประชาชน  69 
ประชาสมัพันธเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปรูจักบริการดูแลแบบประคับประคอง 5 
3) สนับสนุนทรัพยากร  
กําลังคน  27 
อุปกรณ เวชภณัฑ  23 
งบประมาณ 23 
ยา  10 
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ประเด็นขอเสนอแนะ 
จํานวนผู

เสนอ
ความเห็น 

4) มุมมองตอนโยบายการดูแลแบบประคับประคอง   
โครงสรางการทํางาน 22 
มีความชัดเจน  15 
ใหความสําคญัตอการดูแลแบบประคับประคอง 14 
5) ทีมและเครือขาย  
พัฒนาเครือขายการใหบริการดูแลท้ังใน รพช. รพ.สต. อปท. อยางเปนแนวทาง
เดียวกัน 

21 

ระบบทีม 14 
จัดตั้งเปนศูนยดูแลในสถานพยาบาลโดยเฉพาะ 10 
การมีสวนรวม 9 
6) พัฒนาระบบสนับสนุน  
การใหบริการ การสงตอ เช่ือมโยงขอมูล การตดิตาม 10 
ระบบสงเคราะหผูปวยยากไร 5 

 

1.2. ผูดูแลอาสาหรือจิตอาสา 

ผูดูแลอาสาหรือที่มักเรียกกันวา “จิตอาสา” มีจํานวน 125 ตัวอยาง ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูที่

อาสาทําหนาที่ดูแลผูปวย โดยไมหวังผลตอบแทน สวนใหญเปน อสม. ที่เปนเครือขายของ รพ.สต. 

ในชุมชน ทําหนาที่ดูแลผูปวยระยะทายที่บาน อีกกลุมหนึ่งเปนผูเรียกวาตนเองวา จิตอาสา ซึ่งไมได

เปน อสม. แตมีใจอยากชวยงานดานสาธารณสุขรวมกับหมอพยาบาลไมวามีลักษณะใดก็ตาม เชน 

หาทุนชวยเหลือ จัดหารถรับสงผูปวย พูดคุยใหกําลังใจผูปวยในโรงพยาบาล เปนตน ในรายงานการ

วิจัยนี้ การใชคําเรียกกลุมตัวอยางนี้วา ผูดูแลอาสา เพราะเห็นวา ทุกคนมีใจอาสา สละเวลาทําหนาที่

เปนผูดูแลผูปวย ตามที่ทีมสาธารณสุขมอบหมายหรือคาดหวัง ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมทั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในสถานพยาบาล 

ในสวนตอไปนี้ เปนการใหขอมูลทั่วไปของผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยาง เก่ียวกับเพศ อายุ 

อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได สุขภาพ การไดรับการฝกอบรม การใชความรู ทักษะ

ความสามารถในการดูแลผูปวย แรงจูงใจในการเปนจิตอาสา สิ่งที่ไดปฏิบัตติอผูปวย ทัศนคติตอการ

ตายดี ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

 



448 

1.2.1.  คุณลักษณะสวนบุคคล 

จากการสํารวจผูดูแลอาสาที่มีสวนรวมในการดูแลแบบประคับประคองสวนใหญเปนเพศหญงิ 

หรือราวรอยละ 86) สวนเพศชายมีอยูเพียงรอยละ 14 เทานั้น เมื่อพิจารณาอายุของผูดูแลอาสา 

พบวา อายุเฉลี่ยคือ 51.9 ป และมากกวาคร่ึงอยูในวัยกลางคน คือ ชวงอายุ 40-59 ป สวนวัยสูงอายุ 

(60 ปข้ึนไป) มีอยูราวรอยละ 20 สวนผูดูแลอาสาทีอ่ายุนอยที่สุด อายุ 21 ป และอายุมากที่สุด คือ 

77 ป  

แผนภาพ 6 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามอายุ 

 

สวนสถานภาพสมรสของผูดูแลอาสา สวนใหญมีคูอยูกินฉันทสามีภรรยา (รอยละ 70) 

รองลงมาอยูในสถานะหมาย (รอยละ 17) สวนที่เหลือราวรอยละ 4 เปนโสด และรอยละ 5 ไมไดอยู

ดวยกันกับคูครอง 

แผนภาพ 7 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามสถานภาพสมรส 

  

2.4

8

28.8

33.6

15.2

5.6

ตํ่ากวา 29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60-69 ป 70 ปข้ึนไป

4

70.4

16.8

4.8 4

โสด สมรส หมาย หยา ไมตองการระบุ
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สถานภาพทางการศึกษาของผูดูแล พบวา มากกวาคร่ึงมีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยผูที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายมีสัดสวนมากที่สุด หรือ

มากกวา 1 ใน 3 ของ ผูดูแลอาสาทั้งหมด ที่เหลือประมาณรอยละ 20 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา

ข้ึนไป จนถึงระดับปริญญาโท 

แผนภาพ 8 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

เมื่อพิจารณาถึงรายไดของผูดูแลอาสา พบวา รายไดสวนใหญมาจากการประกอบอาชีพ ซึ่ง

หลายๆ คนมีมากกวาหนึ่งอาชีพ มากกวาคร่ึงมีอาชีพเปนเกษตรกร (รอยละ 64) รองลงมาเปนผูที่มี

อาชีพรับจางทั่วไปที่มีรายไดพอเลี้ยงชีพ (รอยละ 16) และผูนําชุมชน (ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน/

สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ิน ฯลฯ) (รอยละ 10.4) ตามลําดับ นอกนั้นเปนผูที่ทํางานในหนวยงาน

ของรัฐ เจาของธุรกิจสวนตัว คาขาย พนักงานบริษัทหรือโรงงาน และผูที่ประกอบอาชีพรับจางดูแล

ผูปวย อยางไรก็ดี ประมาณหนึ่งในสี่ของผูดูแลอาสาทั้งหมด ไมมีรายไดหรือมีรายไดไมแนนอน แต

สวนใหญแลว (รอยละ 31) มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ตอเดือน ผูที่มีรายไดรายเดือน 10,000 

บาทข้ึนไป มีไมเกินรอยละ 30  

นอกจากรายไดจากงานประจําแลว แหลงรายไดอ่ืนสําหรับเลี้ยงชีพของผูดูแลอาสารอยละ 

70 มาจากคาตอบแทน อสม. รองลงมารอยละ 36 มาจากบัตรสวัสดิการประชารัฐ นอกจากนั้น มี

รายไดที่คูครอง (รอยละ 25) และลูกหลาน (รอยละ 25) เปนผูใหเงินเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

สวนผูดูแลอาสาที่อายุเกิน 60 ป (รอยละ 16) ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ

ดํารงชีวิต บางคนใชเงนิจากบํานาญหรือบําเหน็จ (รอยละ 7) 

36

16

26.4

8
5.6 4.8 3.2

ป. ปลาย ม. ตน ม. ปลาย / ปวช. อนุปริญญา / 

ปวส.

ปริญญาตรี ปริญญาโท ไมระบุ
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แผนภาพ 9 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามแหลงรายได 

 

ในแตละเดือน ผูดูแลอาสามากกวาคร่ึงมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท โดยที่ 1 ใน 4 มีรายได

ไมแนนอนหรือแทบไมมีรายไดเลย ผูที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาทข้ึนไป มีอยูประมาณรอยละ 30 

 

แผนภาพ 10 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

ในเร่ืองภาวะสุขภาพ ผูดูแลอาสาสวนใหญประมาณสองในสามมีสุขภาพดี ไมมีโรคภัยไขเจบ็ 

สวนที่เหลือ หรือหนึ่งในสาม มีโรคประจําตัว หากประเมินความแข็งแรงทางกาย มีเพียงรอยละ 2 

เทานั้น ที่ระบุวา รางกายไมคอยแข็งแรง สวนที่เหลือไมมีปญหา โดยที่รอยละ 56 ระบุวา คอนขาง

แข็งแรง และรอยละ 42 ระบุวา แข็งแรงดีมาก สรุปวาสวนใหญมีสุขภาพดี 
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แผนภาพ 11 รอยละผูดูแลอาสา จําแนกตามภาวะโรคและสุขภาพกาย 

 

 

1.2.2.  การเขารวมฝกอบรม 

ทักษะการดูแลผูปวยมีความสําคัญทั้งตอตัวผูดูแลอาสาเอง และผูปวยที่อยูในความดูแล นั่น

คือ ผูดูแลที่มีทักษะการใชเคร่ืองมือการแพทย การพลิกจับตัวผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได การให

ยาตามเวลา การปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติตอผูปวยที่อยูตอหนาดวยความมั่นใจ และตัว

ผูปวยเองไดรับการดูแลที่เหมาะสม จากการสํารวจทักษะของผูดูแลอาสา พบวา เกือบทุกคนที่เปน 

อสม. มานาน ไดรับการอบรมดานการดูแลผูปวยในหลายๆ เร่ือง เกือบทุกคนเคยไดรับการอบรม

ดานการดูแลผูสู งอายุ  (รอยละ 82) มากกวาคร่ึงเคยได รับการอบรมดานการดูแลแบบ

ประคับประคอง และมากกวาหนึ่งในสามเคยเขารับการอบรมดานสุขภาพอ่ืน ๆ คือ การดูแลผูพิการ 

การจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการดานสุขภาพจิต สวนการอบรมเร่ืองอ่ืนๆ ที่สําคัญเชน การดูแล

ผูปวยเฉพาะโรค การสื่อสารแจงขาวราย นวดแผนไทย การเยียวยาผูดูแล ฯลฯ ไดรับการอบรมรอย

ละ 10-20  

ตาราง 7 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามประเด็นการไดรับการฝกอบรม 

ประเด็นการอบรมเสริมศักยภาพดานตาง ๆ รอยละ 
การดูแลผูสูงอาย ุ 82.4 
การดูแลแบบประคับประคอง 52.0 
การดูแลผูพิการ 48.0 
การจัดการสุขภาพชุมชน 41.6 
ดานสุขภาพจิต 35.2 
การสื่อสาร การแจงขาวราย 28.8 
การดูแลผูปวยเฉพาะโรค 26.4 
นวดแผนไทย 16.8 
การเยียวยาผูดูแล 12.8 
การดูแลผูปวยดานจิตวิญญาณ 12.8 

66.4

33.6
42.4

56

1.6

ไมมีโรคประจําตัว มีโรคประจําตัว แข็งแรงดีมาก คอนขางดี ไมคอยดี

ภาวะโรค สุขภาพกาย 
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ประเด็นการอบรมเสริมศักยภาพดานตาง ๆ รอยละ 
การดูแลผูติดเชื้อเอชไอว ี 11.2 
การสนทนาแบบสนุทรียะ/สุนทรียสนทนา 8.8 

 

 

1.2.3.  บุคคลที่ผูดูแลอาสาไดใชทักษะความรูในการดูแลผูปวยระยะทาย 

ผูดูแลอาสาประมาณรอยละ 62 ไดใชทักษะดานการดูแลผูปวยใหกับคนในชุมชน รองลงมา 

ดูแลพอแมตนเอง และญาติพี่นองตนเอง (รอยละ 42 และ 41 ตามลําดับ) สําหรับบุคคลอ่ืนที่ไดดูแล 

เปนผูที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล แลวตนเองไดมีสวนชวยหมอพยาบาลในการเฝาไข พูดคุย ให

กําลังใจ ทั้งผูปวยและครอบครัวผูปวย  

แผนภาพ 12 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามประเภทบคุคลที่ดูแล 

 

 

 

1.2.4.  จํานวนผูปวยระยะทายหรือผูสูงอายุติดเตียงที่กําลังอยูในความดูแล 

สําหรับจํานวนผูปวยที่ผูดูแลแตละคนไดมีโอกาสดูแลอยางตอเนื่อง พบวา หนึ่งในสามของ

ผูดูแลอาสา ดูแล 3-4 คนข้ึนไป และผูดูแลอีกประมาณรอยละ 30 ดูแลผูปวยจํานวน 1-2 คน แตอีก

สวนหนึ่งประมาณรอยละ 36 ไมไดดูแลอยางตอเนื่อง แตเปนการชวยเหลือดวยวิธีการอ่ืน ๆ อาทิ 

จัดหาอุปกรณการแพทย หรือเคร่ืองมือชวยเหลือที่จําเปน เชน เคร่ืองชวยหายใจ เตียงปรับระดับ 

เตียงลม ผาออมผูใหญสําเร็จรูป เปนตน  

  

42.4

12.8

40.8

62.4

16

พอ / แม  คูครอง ญาติ / พ่ีนอง คนในชุมชน / ตําบล คนอ่ืน
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แผนภาพ 13 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามจํานวนผูปวยระยะทาย ที่อยูในความดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.  แรงจูงใจ 

จากการสอบถามผูดูแลอาสาถึงการมาเปนอาสาสมัครดูแลผูปวย สวนมากกลาววา มี

ความสุขใจที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน (รอยละ 55) รองลงมา คิดวาการดูแลชวยเหลือผูอ่ืนจะไดบุญ ไดกุศล 

ตนเองจะไมมีโรคภัยไขเจ็บหรือหายจากการเจ็บปวย (รอยละ 52) บางคนเห็นวาตนไมมีกําลังทรัพย

ชวยเหลือผูอ่ืน จึงใชกําลังแรงของตนแทน (รอยละ 52) ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา ประมาณ

หนึ่งในสามของผูดูแลอาสารูสึกอยากชวยเหลือผู อ่ืน เชื่อในกฎแหงกรรม และอยากใชความรู

ความสามารถที่เคยไดอบรมการเปนแครกิฟเวอรมาใชจริง 

ตาราง 8 เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเปนผูดูแลอาสา 

เหตุผลหรือแรงจูงใจ รอยละ 
มีความสุขใจ ที่ไดชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 55.2 
ไดบุญกุศล ไดอานสิงส ไมมีโรคภัยไขเจ็บ 52.0 
ตองการทําความดี โดยใชแรงกาย เพราะวาไมมีกําลังทรัพย 52.0 
ตองการชวยเหลือเพื่อนมนุษยทีต่กทุกขไดยาก 44.0 
เชื่อในกฎแหงกรรม และการทําดีไดดี ทาํชั่วไดชั่ว 33.6 
เคยอบรมแครกิฟเวอรอยากใชความรูความสามารถใหเปนประโยชน 32.0 

 

 

18.4

12
16.8 16.8

36

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน ข้ึนไป ไมไดดูแลอยางตอเนื่อง 
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1.2.6.  ประสบการณการทํางานอาสาสมัครดูแลสุขภาพ 

ในภาพรวม ผูดูแลอาสามีประสบการณทํางานอาสาสมัครดานดูแลสุขภาพ โดยเฉลี่ยแลว 12 

ป ผูดูแลอาสามีประสบการณมากที่สุด คือ 30 ป และประสบการณนอยที่สุด คือ 1 เดือน ผูดูแล

อาสามากกวาคร่ึง มีประสบการณชวยเหลืองานดานสาธารณสุขมากกวา 10 ป  

แผนภาพ 14 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามประสบการณการทํางานเปน อสม. 

 

1.2.7.  เวลาที่ใชในการดูแลผูปวย 

ถึงแมวาผูดูแลอาสามีพันธกิจหลักคือดูแลผูปวยในชุมชน หรือกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย แตมีบางคนที่ไมสามารถดูแลไดอยางตอเนื่อง หรือมีบทบาทในการดูแลเปนคร้ัง

คราว หรือผูที่ปวยจากไปในเวลาอันรวดเร็ว หรือในบางชุมชนไมมีผูปวย จากการสอบถามผูดูแล

อาสาพบวา รอยละ 46 ไมไดดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ในขณะที่ผูดูแลอาสาที่มีผูปวยอยูในความดูแล 

ใชเวลาในการดูแลวันละ 1-2 ชั่วโมง (รอยละ 43) และผูดูแลจํานวนหนึ่ง (รอยละ 11) ดูแลผูปวยวัน

ละ 3 ชั่วโมงข้ึนไป  

 

แผนภาพ 15 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามจํานวนชั่วโมงการดูแลตอวัน  

  

43.2

7.2 4

45.6

วันละ 1-2 ช่ัวโมง วันละ 3 - 5 ช่ัวโมง วันละ 6 ช่ัวโมงข้ึนไป ไมไดดูแลตอเนื่อง

10.4
13.6

15.2
17.6

19.2

13.6
10.4

ตํ่ากวา 2 ป 3-5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16-20 ป 20 ปข้ึนไป ไมระบุ
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1.2.8.  สิ่งที่ผูดูแลอาสาปฏิบัติตอผูปวย 

ในเร่ืองของการทําหนาที่ดูแลผูปวยระยะทาย ในสวนนี้จะกลาวถึง สิ่งที่ผูดูแลอาสาสวนใหญ

ทําเปนประจํา ทําเปนบางคร้ัง และไมเคยทํา ผลจากการสํารวจ พบวา ทุกกิจกรรมที่ระบุไวในขอ

คําถาม ผูดูแลอาสาทั้งหมดตางทําทุกอยาง แตความถ่ีมากนอยตางกัน ข้ึนอยูกับบริบทหลายอยาง

ดวยกัน (ดูตาราง 9 ประกอบ) 

สิ่งที่ผูดูแลอาสา คิดอยูเสมอ (รอยละ 66) คือ ‘ผูปวย’ ที่ตนดูแล สําคัญที่สุด ไมวาจะไดรับ

แรงกดดันเพียงไร เชน ครอบครัวผูดูแลอาสาไมสนับสนุนใหทํา ครอบครัวผูปวยไมเชื่อมัน ตัวผูดูแล

อาสาหมดแรงผลักดัน เหลานี้เปนเคร่ืองบั่นทอนความรูสึกในระยะเร่ิมแรก แตเหนือสิ่งอ่ืนใดที่ผูดูแล

ไดกาวขามความรูสึกนั้น คือ ผูปวยตองไดรับการดูแลเสริมที่ดีนอกเหนือจากการดูแลของหมอ 

พยาบาล และครอบครัวของผูปวย  

สิ่งที่ผูดูแลอาสาสวนใหญ ทําอยูเปนประจํา  คือ ใหกําลังใจครอบครัวผูปวย (รอยละ 56) 

โดยเฉพาะสมาชิกที่ตองอยูดูแลผูปวยตลอดเวลา นอกจากนี้ คือ ผูดูแลอาสาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ การเรียนรูตาง ๆ รวมกับทีมจิตอาสา และเจาหนาที่สาธารณสุข (รอยละ 52) 

รวมถึงประชุมรวมกับหมอ พยาบาล ตลอดจนทีมเจาหนาที่สาธารณสุข เพ่ือวางแผนการดูแล

รวมกัน (รอยละ 42)  

สําหรับสิ่งที่ผูดูแลอาสาสวนใหญ ไมเคยทํา หรือแทบจะไมไดทําเลย คือ จัดหาสํารับขาว 3 

มื้อ ใหผูปวยติดเตียง/ขาดที่พึ่ง (รอยละ 51) และในเร่ืองของจัดกิจกรรม ระดมทุน/หาอุปกรณ/เงิน

บริจาค ชวยเหลือ ผูปวยและครอบครัว ที่มีฐานะที่ยากลําบาก (รอยละ 50) และสื่อสาร ประสาน 

ใหพระสงฆ (ผูนําศาสนาอ่ืน ๆ เชน คริสต อิสลาม) มาเยี่ยมบานผูปวย (รอยละ 50) กิจกรรม

ดังกลาวผูดูแลไมเคยทํา ตัวอยางเชน การจัดหาอาหารใหกับผูปวย มีผูดูแลบางพื้นที่เทานั้นที่ทํา

หนาที่ตรงนี้ดวย เนื่องจากผูปวยอยูตัวคนเดียว ไรญาติขาดมิตร สวนผูปวยที่มีสมาชิกในครอบครัว

ดูแล ก็จะไดรับอาหารตามความเหมาะสม ในเร่ืองของการประสาน ใหพระสงฆมาเยี่ยมผูปวยที่บาน

หรือโรงพยาบาล ข้ึนอยูกับการรองขอ ไมใชทุกกรณีที่ตองการใหพระสงฆ (เฉพาะผูที่นับถือศาสนา

พุทธ) มาเยี่ยมผูปวย หรือในเร่ืองของจัดกิจกรรม ระดมทุน/หาอุปกรณ/เงินบริจาค ชวยเหลือ ผูปวย

และครอบครัว ที่มีความยากลําบาก ผูดูแลอาสาที่สามารถทําเชนนี้ได ตองมีศักยภาพและทุนทาง

สังคมที่แตกตางจากผูดูแลอาสาทัว่ ๆ ไป เชน ความสามารถในการหาทุน การสรางเครือขาย การทํา

กิจกรรมที่ทําใหเกิดรายไดเพื่อนํามาจัดซื้อจัดหาอุปกรณหรือเคร่ืองใชของผูปวย 

 สวนในเร่ืองที่ผูดูแลอาสาทํา เปนบางคร้ัง คือในเร่ืองของการจัดสภาพแวดลอม ตรวจสอบ

ความปลอดภัยใหกับผูปวยที่บานของผูปวย หรือที่หลับที่นอนของผูปวย (รอยละ 60) และในเร่ือง

ของการไปโรงพยาบาลเปนเพื่อนผูปวย หรือ รับยา/อุปกรณตาง ๆ มาใหผูปวยที่บาน เหตุผลที่ผูดูแล

อาสาทําเปนบางคร้ัง เนื่องจากในบางกรณีผูปวยบางคนมีฐานะดี หรือลูกหลานมีกําลังทรัพย 
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สามารถจัดหองปรับปรุงบาน หรือปรับสภาพแวดลอมใหผูปวยไดนอนอยางสบาย ถูกสุขลักษณะ 

โดยไมจําเปนตองพึ่งความชวยเหลือผูอ่ืน  

 

ตาราง 9 รอยละของผูดูแลอาสา จําแนกตามกิจกรรมที่ปฏิบตัิตอผูปวย 

สิ งที่ผูดูแลอาสาปฏิบตัิ ในการดูแลผูปวยระยะทาย 
ความถี่ 

เปน
ประจํา 

บาง 
คร้ัง 

ไมเคย 

คิดอยูเสมอวา ‘ผูปวย’ ที่เราดูแล สําคัญทีสุ่ด 66.4 13.6 20.0 
ใหกําลังใจผูดูแล และครอบครัวผูปวย 56.0 29.6 14.4 
แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูตาง ๆ รวมกับทีมจิตอาสา และ
เจาหนาที่สาธารณสุข 

52.0 29.6 18.4 

ปรับปรุง/ทําความสะอาดบาน สิ่งแวดลอม ตรวจสอบความปลอดภัย
ใหกับผูปวยที่บานของผูปวย 

14.4 60.0 25.6 

ไปโรงพยาบาลเปนเพื่อนผูปวย หรือ รับยา/อุปกรณตาง ๆ มาใหผูปวย
ที่บาน 

12.8 52.8 34.4 

จัดหาสํารับขาว 3 มื้อ ใหผูปวยติดเตียง/ขาดที่พึง่ 9.6 39.2 51.2 
จัดกิจกรรม ระดมทุน/หาอุปกรณ/เงินบริจาค ชวยเหลือ ผูปวยและ
ครอบครัว ที่มีความลําบาก  

12.0 38.4 49.6 

สื่อ ประสาน ใหพระสงฆ (ผูนาํศาสนาอ่ืน ๆ เชน คริสต อิสลาม) มา
เยี่ยมบานผูปวย 

10.4 40.0 49.6 

ทําความสะอาดรางกาย เปลี่ยนแพมเพิส ทําแผล ทําใหผูปวยตดิเตียง
สบายตัว 

8.8 47.2 44.0 

ประชุมรวมกับหมอ พยาบาล ตลอดจนทีมเจาหนาสาธารณสุข เพื่อวาง
แผนการดูแลรวมกัน  

42.4 33.6 24.0 

จัดหาสิ่งทีผู่ปวยตองการ หรือ ตอบสนองความตองการทุกอยางของ
ผูปวย 

22.4 43.2 34.4 

ประสานสัมพนัธคนในครอบครัวผูปวยใหดีข้ึน ในกรณีที่มีความเห็นไม
ตรงกันในดานการดูแล 

18.4 44.0 37.6 

ประเมิน วิเคราะหปูมหลังผูปวย ครอบครัว/ญาติพี่นอง ผูดูแลหลัก 
เพื่อทําความเขาใจสภาพปจจุบนัของครอบครัวผูปวย  

22.4 37.6 40.0 

ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของในการสงตอผูปวย จนผูปวยไดรับ
การดูแลอยางด ี

32.0 39.2 28.8 

ปลอยวาง ไมโกรธ เมื่อไดยินคําพูดที่กระทบความรูสึก หรือบั่นทอน
จิตใจ จากคนอ่ืน 

39.2 36.0 24.8 
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1.2.10.  ทัศนคติเกี่ยวกับการตายด ี

ในเร่ืองของทัศนคติเก่ียวกับการตายดี และการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทายชองชีวิตของ

ผูดูแลอาสา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 3 ระดับ จากมาก ปานกลาง และนอย (ดูตาราง 10 

ประกอบ) มีขอคนพบที่นาสนใจ คือ พบวา  ผูดูแลอาสาเกือบทั้งหมด (รอยละ 95) เห็นดวยในระดับ

มากวา การตายดี คือ การทําใหผูปวยหมดหวงกอนตาย เชนเดียวกันกับการที่เห็นวา การชวยให

ผูปวยตายดี เปนการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (รอยละ 93) และในเร่ืองของการใสทอชวย

หายใจ หรือมีอุปกรณการแพทยชวยชีวิตอ่ืนๆ ผูดูแลอาสาราว 3 ใน 4 คน เห็นวาการไมใช

เคร่ืองชวยดังกลาว จะทําใหผูปวยตายดี นอกจากนี้ ผูดูแลอาสาเกือบรอยละ 90 เห็นวาสมควรที่จะ

มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีใหกับผูปวยระยะทาย เพื่อผูปวยจะไดจากไปอยางสงบ  

สวนในเร่ืองการสื่อสาร การพูดคุยเร่ืองการเตรียมตัวกอนตาย โรคที่กําลังทําใหผูปวยถึงแก

ความตายในระยะอันใกลนี้ ผูดูแลมากกวา 7 ใน 10 คน เห็นดวยเปนอยางมากในการพูดคุยสื่อสาร

เร่ืองเหลานี้ นั่นคือ ในเร่ืองการบอกโรคที่ตนเองเปน และระยะเวลาที่เหลืออยูในชีวิต ผูดูแลอาสา

รอยละ 84.5 เห็นดวยในระดับมาก ที่ควรจะบอกเร่ืองนี้แกผูปวย สวนในเร่ืองของการสื่อสารเร่ือง

การเตรียมตัวกอนตาย ผูปวย หรือ ผูไมปวย ไมวากับใครก็ตาม ผูดูแลอาสา รอยละ 71 เห็นวาควร

พูดอยางตรงไปตรงมา เพื่อจะไดมีการวางแผนการตายไดดี และผูดูแลอาสาประมาณรอยละ 70 

เห็นวา การพูดคุยเร่ืองความตาย ไมใชเร่ืองอัปมงคลแตอยางใด  

ทัศนะวาดวยเร่ืองการตายที่บาน หรือที่โรงพยาบาล ที่ไหนดีกวากัน พบวา ผูดูแลอาสา

ประมาณรอยละ 70 เห็นพองตองกันวา ตายที่บานดีกวา สวนที่เหลือเห็นดวยในระดับปานกลางไป

จนถึงนอย สวนในเร่ืองการตายที่โรงพยาบาล ผูดูแลสวนใหญมีความเห็นดวยกับเร่ืองนี้ในระดับปาน

กลางจนถึงนอย (รอยละ 72) 

 

ตาราง 10 รอยละของผูดูแลวาดวยทัศนะเกี่ยวกับการตายด ี

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

การตายดี คือ การทําใหผูปวยหมดหวงกอนตาย 94.9 0.9 5.5 

การชวยใหผูปวยตายดี เปนการคาํนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 92.6 1.8 5.5 

การจัดสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับผูปวยระยะทาย ชวยใหผูปวยจากไปอยางสงบ 89.0 6.4 4.6 

ผูปวยระยะทายทุกคนควรไดรับรูเก่ียวกับโรคท่ีตนเองเปน และระยะเวลาท่ี
เหลืออยูในชีวิต เพ่ือเตรียมตัวจากไปอยางมีสติ ไมทุรนทุราย 

84.5 4.5 10.9 

การตายดี คือ การไมตายคาทอชวยหายใจ การไมมสีายระโยงระยางรอยรัด 72.3 13.3 14.3 

“ความตาย” หรือ “การเตรยีมตัวกอนตาย” เปนเรื่องท่ีควรพูดคุยกันอยาง
ตรงไปตรงมา เพ่ือใหสามารถเตรยีมวางแผนการตายไดอยางมีคณุภาพ 

71.3 14.8 13.9 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 

การพูดคุยเก่ียวกับเรื่อง “ความตาย” ไมใชเรื่องอัปมงคล 69.7 20.2 10.1 

การตายท่ีบาน ดีกวาตายท่ีโรงพยาบาล 69.8 15.1 15.1 

การตายท่ีโรงพยาบาล ดีกวาตายท่ีบาน 28.8 30.7 40.6 

 

 

1.2.11. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ในเร่ืองของปญหาและอุปสรรค ไมวาจะเปนในเร่ืองของการขาดแคลนเคร่ืองมือ อุปกรณ 

ความรู ความรวมมือ และความรูสึกทอแทหมดกําลังใจตอการเปนผูดูแลอาสา จากการสํารวจพบวา 

ผูดูแลอาสาไมคอยมีอุปสรรคปญหาใดๆ มากนัก หากมีก็แตในเร่ืองขาดเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ

ชวยเหลือทางการแพทย ซึ่งผูดูแลอาสาประมาณ 1 ใน 4 ระบุวา ขาดแคลนสิ่งดังกลาว สิ่งที่ผูดูแล

อาสาตองการคือ เคร่ืองเจาะเลือด เคร่ืองชวยหายใจ ถังออกซิเจน อุปกรณทําแผล เปนตน แตไมวา

อยางไรก็ตาม ผูดูแลอาสาสวนหนึ่งระบุวา ขาดแคลน แตก็สามารถหามาจนได สวนในเร่ืองการขาด

ขอมูล ทักษะการปฏิบัติ การฝกอบรม มีเพียงรอยละ 4 เทานั้น ที่อยากตองการขอมูลเพิ่ม หรือไดรับ

การฝกทักษะอบรมเพิ่ม แตไมไดรับขอมูลความรูดังกลาว สวนที่เหลือระบุวา ไมเคยขาดแคลนขอมูล 

การไดรับการฝกทักษะ แตอยางใด หากตนอยากรู อยากไดขอมูล อะไรก็ตามก็สามารถไขวควาหา

ความรูดวยตนเองได  

สําหรับการไดรับความรวมมือจากผูนําทองถ่ิน เพื่อสะทอนความตองการหรืออํานวยความ

สะดวกในเร่ืองการดูแลผูปวย ผลการสํารวจพบวา ผูดูแลอาสาทุกคนไดรับความรวมมือจากผูนํา

ชุมชนเปนอยางดี สวนในเร่ืองความรวมมือกับครอบครัวผูปวย ผูดูแลอาสาระบุวาเกือบทุกคนให

ความรวมมือดี มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่มีความไมเขาใจ และไมรวมรับผิดชอบดูแลผูปวย สวน

อุปสรรคปญหาในเร่ืองความทอแท หมดกําลังใจ ตลอดจนผลกระทบทางดานจิตใจตางๆ นั้น พบวา 

ผูดูแลอาสาไมมีความรูสึกหมดกําลังใจ จนอยากเลิกทํางานดานจิตอาสาหรือการเปนผูดูแลอาสาแต

อยางใด สําหรับขอเสนอแนะที่ผูดูแลอาสาระบุไวคือ การมีคาตอบแทนหรือเพิ่มคาตอบแทน 

ตาราง 11 ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการทํางานในการดแูลผูปวย 

อุปสรรค รอยละ 
ขาดเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ ชวยเหลือทางการแพทย 28.8 
ขาดขอมูลความรู ทักษะ การปฏิบัติ ในการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม 4.0 
ความไมเขาใจ การไมรวมรับผิดชอบของครอบครัวผูปวย 1.6 
ไมเคยไดรับความรวมมือหรือการสนับสนุนจาก อปท. หรือผูนําชุมชน 0.8 
ความรูสึกหมดกําลังใจ บัน่ทอนจิตใจ อยากเลิกทํางานดานจิตอาสา 0.0 
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ในลําดับตอไป จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับพระสงฆอาสาหรือภิกษุ

อาสา ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่เครือขายพุทธิกาใหความสําคัญในการสงเสริมบทบาทหรือการมีสวน

รวมในการทํางานดูแลหรือเยี่ยมเยียน ใหกําลังใจ ใหแงคิด ใหแนวทางในการปฏิบัติตนของผูปวย 

เพื่อชวยเติมเต็มความรูสึกและความตองการดานจิตใจ จิตวิญญาณ และ/หรือ สติปญญา หรือสุข

ภาวะทางปญญาของผูปวยระยะทาย เพื่อใหผูปวยระยะทายไดเกิดความสงบ ไมทนทุกขทรมาน

ในขณะเจ็บปวย และมีความพรอมในการจากไปอยางมีสติ  

1.3. พระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา 

พระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา จํานวน 76 รูป ที่เขารวมโครงการทําวิจัยคร้ังนี้ คัดเลือกมา

จากสามชองทางหรือสามวิธีการที่สําคัญ คือ หนึ่ง มาจากกลุมผูเขารวมเวทีประชุมกับคณะผูวิจัย

ในชวงที่คณะวิจัยเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่ตาง ๆ ในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562  สอง มาจาก

การแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่อยูในพื้นที่วาเปนผูที่มีบทบาทรวมกับทีม

หมอพยาบาลใหการใหกําลังใจผูปวย คณะวิจัยจึงเขาพบเพื่อสัมภาษณเชิงลึกและใหชวยกรุณากรอก

แบบสอบถามที่เตรียมไว และสาม มาจากกลุมพระสงฆอาสา ที่เพิ่งสําเร็จจากการอบรมเก่ียวกับการ

ใชธรรมะในการเยียวยาจติใจผูปวย ที่จัดโดยพระสงฆกลุมคิลานธรรม เมื่อเดือนกันยายน 2562  

 

1.3.1.  ลักษณะสวนบุคคล 

 จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของพระสงฆอาสาที่มีสวนเก่ียวของกับการผูดูแลผูปวยระยะ

ทาย พบวา สวนใหญ มีอายุระหวาง 30-59 ป โดยที่หนึ่งในสามของพระสงฆ อายุระหวาง 50-59 ป 

พระสงฆที่มีอายุนอยที่สุด มีอายุ 23 ป และอายุมากที่สุด 73 ป อายุโดยเฉลี่ยของพระสงฆ คือ 48 

ป สําหรับระยะเวลาครองเพศบรรพชิต มีตั้งแตไมยังไมถึง 1 พรรษา ไปจนถึง 44 พรรษา หนึ่งในสี่

ของกลุมตัวอยางบวชนอยกวา 5 พรรษา และสามในสี่ของกลุมตัวอยางบวชมาแลวอยางนอย 5 

พรรษา  

แผนภาพ 16 รอยละของพระสงฆอาสา จําแนกตามกลุมอายุ 

3.9

22.4 23.7

34.2

15.8

ตํ่ากวา 29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60-69 ป



460 

แผนภาพ 17 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามจํานวนพรรษาที่อยูในเพศบรรพชิต 

 

 

สําหรับในเร่ืองการศึกษาของพระสงฆ ไดจําแนกออกเปนการศึกษาทางโลก กับ การศึกษา

ทางธรรม ในการสํารวจขอมูลเก่ียวกับการศึกษาทางโลก พบวา พระสงฆราวหนึ่งในสามมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พระสงฆที่จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี พบรอยละ 46 สวนที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก พบรอยละ 19  

แผนภาพ 18 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามระดบัการศึกษาทางโลก 

 

 

 

 

 

 

สวนการศึกษาทางธรรม แบงเปนสองแบบคือ แผนกบาลี และแผนกเปรียญ การสํารวจนี้

พบวา พระสงฆสามในสี่รูป จบนักธรรมเอก ซึ่งเปนการศึกษาสูงสุดทางธรรมแผนกบาลี สําหรับ

การศึกษาแผนกเปรียญ พบวา สวนใหญหรือราวสามในสี่ของพระสงฆยังไมไดเปรียญธรรม ใน

บรรดาพระสงฆที่เปนกลุมตัวอยางนี้ พบวา รอยละ 13 เปนครูสอนปริยัติธรรม สวนตําแหนงในวัด

นั้น พบวา พระสงฆที่ไดทําการสํารวจสวนใหญเปนพระลูกวัด (รอยละ 68) สวนที่เหลืออยูใน

ตําแหนงเจาอาวาส (รอยละ 25) รองเจาอาวาส (รอยละ 1) และผูชวยเจาอาวาส (รอยละ 6) สําหรับ

สมณศักดิ์ พบวา สวนใหญไมมีสมณศักดิ์ใด ๆ (รอยละ 82) 

 

27.6

21.1
23.7

18.4

9.2

ตํ่ากวา 5 ป 6-10 ป 11-20 ป 21-30 ป 31 ปข้ึนไป

45.7

35.7

18.6

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
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แผนภาพ 19 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามระดบัการศึกษาทางธรรมสองแผนก 

 

1.3.2.  ภารกิจที่เกี่ยวกับศาสนา 

ในเร่ืองบทบาทที่มีตอชุมชนหรือตอสังคม ไมวาจะเปนสืบทอดพระพุทธศาสนา ทํากิจกรรมที่

ชวยพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาประชากรทุกกลุมวัย ในการสํารวจกิจกรรมที่พระสงฆที่เปนกลุม

ตัวอยางนี้ทํา พบวาประมาณคร่ึงหนึ่งเปนแกนนําหรือสมาชิกกลุมเครือขายทั่วไปและเครือขายของ

สงฆ สวนกิจกรรมที่พระสงฆสวนใหญทําเปนประจํา คือ การเยี่ยมผูปวยในชุมชนหรือในโรงพยาบาล

ตามที่ไดรับนิมนต (รอยละ 57) รองลงมาคือ สอนสามเณรภาคฤดูรอน (รอยละ 43) เขารวมกิจกรรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน (รอยละ 35) และสอนพระธรรมใหพระบวชใหม (รอยละ 31) 

ตาราง 12 จํานวนและรอยละของพระสงฆ จําแนกตามบทบาทที่ทําในชุมชนและสงัคม 

ภารกิจหรือบทบาททีท่ําในชุมชนและสังคม จํานวน รอยละ 
เยี่ยมผูปวยในชุมชน ในโรงพยาบาล ฯลฯ 29 56.9 
สอนสามเณรภาคฤดูรอน 22 43.1 
พัฒนาเด็กและเยาวชน 18 35.3 
สอนพระธรรมใหพระบวชใหม 16 31.4 
สอนในโรงเรียนศาสนาวันอาทิตย 11 21.6 
กิจกรรมบวชปา อนุรักษสิง่แวดลอม 11 21.6 
พัฒนาชุมชน 8 15.7 
กิจกรรมเพื่อกลุมเฉพาะ เชน เด็กดอยโอกาส ผูสูงอายไุรที่พึ่ง ผูติดยา  8 15.7 
กิจกรรมธรรมทายาท 7 13.7 
อบรมวิปสสนากรรมฐาน 6 11.8 

 

6.9 11.1 9.7

72.2 75.7

8.1 10.8
5.4

แผนกบาลี แผนกเปรียญ
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 สวนในเร่ืองการเขารวมอบรมเสริมความรูดานการดูแลหรือเยียวยาผูปวย พบวา สวนใหญ 

(รอยละ 70) ไมเคยเขารวมการอบรมดานนี้ แตวาไดเขามามีสวนรวมในการเยี่ยมเยียน ใหกําลังใจ

ผูปวย ทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล 

แผนภาพ 20 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามการอบรมที่เคยไดรับ 

 

 

สําหรับความถ่ีของการเยี่ยมผูปวย พบวา เยี่ยมเปนประจําจนถึงบอยๆ มีเพียงรอยละ 30 

สวนที่เยี่ยมนานๆ คร้ัง พบรอยละ 27 ที่เหลือไมเคยไปเยี่ยมเลย ทั้งนี้เปนเพราะวากลุมตัวอยาง

จํานวนหนึ่งที่ไดทําการสํารวจคร้ังนี้ แมไมเคยไดเยี่ยมผูปวย แตเพิ่งสําเร็จการอบรมที่จัดโดยกลุม

พระสงฆอาสาคิลานธรรม เร่ืองการใชธรรมะเยียวยาผูปวย ซ่ึงการอบรมดังกลาวเปนการเตรียม

พระสงฆจิตอาสาที่สนใจงานดานการเยียวยาจิตใจผูปวย  

แผนภาพ 21 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามความถี่ของการเย่ียมผูปวย 

 

 

อยางไรก็ดี จํานวนปที่ไดทําหนาที่เยี่ยมเยียนผูปวย พบวา รอยละ 53 มีบทบาทในเร่ืองนี้

มาแลวมากกวาหนึ่งป  แตสวนที่เหลือเกือบคร่ึงมีบทบาทยังไมถึงหนึ่งป แสดงใหเห็นวา เร่ืองบทบาท

พระสงฆในการเยี่ยมดูแล ใหกําลังใจผูปวยระยะทายยังเปนเร่ืองคอนขางใหม  

เคย

30%

ไมเคย

70%

ไมเคยเลย

43%

นานๆ ครั้ง

27%

บอยๆ 

22%
เปนประจํา

8%
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แผนภาพ 22 รอยละของพระสงฆที่มีบทบาทเย่ียมผูปวย จําแนกจํานวนปที่มีบทบาท 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.  แรงจูงใจ 

สวนในเร่ืองเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ทําใหพระสงฆกลุมตัวอยางเขารวมเสนทางการดูแลผูปวย

ระยะทาย ไมวาจะทําดวยตัวเอง หรือรวมกับผูอ่ืน คือ ผูดูแลอาสาหรือบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข เกือบทุกรูปมีเหตุผลสําคัญเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้  (ดูตาราง 13 ประกอบ) 

ในเร่ืองคุณคาของศาสนาพุทธ พบวา พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมคุณคาในลักษณะนี้ 

คือ อยากใหผูปวยที่ศรัทธาในหลักคําสอนของพุทธศาสนา ไดมีโอกาสพูดคุยกับพระ ไดสวดมนต 

หรือ ทําบุญตักบาตร เพื่อใหไปสูภพภูมิที่ดีตามความเชื่อของคนไทย (รอยละ 92) และหลายรูปที่เขา

มาทําหนาที่ตรงนี้ดวยเหตุผลตรงกันวา เปนกิจของสงฆที่สงเสริมภาพลักษณที่ดีของพระสงฆ (รอย

ละ 90)  ในเชิงจิตใจ เกือบทุกรูปเห็นวา รับรูถึงสภาวะจิตใจของผูปวย อยากชี้นําใหผูปวยมีความ

สงบ สบายใจ และกลาเผชิญกับความตาย (รอยละ 90) รวมไปถึงตระหนักวา ผูปวยที่เปนผูสูงอายุมี

เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อยากใหเตรียมความพรอมเร่ืองการตาย และพูดคุยอยางตรงไปตรงมา (รอยละ 

90) และเห็นวาเปนกิจกรรมที่มีคุณคาทางจิตใจทั้งตัวผูตอบเอง และผูปวยที่อยูที่บาน หรือ ที่

โรงพยาบาล (รอยละ 90) 

 

ตาราง 13 รอยละของพระสงฆ จําแนกตามเหตุผลและแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดแูล

ผูปวยระยะทาย 

(ผูตอบจํานวน 51 รูป ที่แสดงเหตุผลและแรงจูงใจ) 

เหตุผลและแรงจูงใจ รอยละ 
อยากใหผูปวยที่ศรัทธาในหลักคําสอนพุทธศาสนา ไดมีโอกาสพดูคุยกับพระ ไดสวดมนต 
หรือ ทําบุญตักบาตร เพื่อใหไปสูภพภูมิที่ดีตามความเชื่อของชาวบาน/คนไทย 

92.2 

มองวาเปนกิจของสงฆทีส่งเสริมภาพลักษณที่ดีของพระสงฆ 90.2 

ยังไมถึงหน่ึงป

47%

มากกวา 1 ป 

แตไมเกิน 10 ป 

42%

10 ปข้ึนไป

11%
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เหตุผลและแรงจูงใจ รอยละ 
เชาใจถึงสภาวะจิตใจของผูปวย อยากชี้นําใหผูปวยมีความสงบ สบายใจ และกลาเผชญิ
กับความตาย 

90.2 

เห็นผูปวยที่เปนผูสงูอายุเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อยากใหเตรียมพรอมเร่ืองการตาย และ
พูดคุยอยางตรงไปตรงมา   

90.2 

เปนกิจกรรมที่มีคุณคาทางจติใจทั้งตัวทานเอง และผูปวยที่อยูทีบ่าน หรือ ที่โรงพยาบาล 90.2 
ทําใหไดใกลชิดชาวบาน/ชุมชนมากข้ึน ไดรับการยอมรับ และสามารถตอยอดทํา
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดานอ่ืนๆ ตอไปไดงายข้ึน 

88.2 

อยากใชแนวทางการฝกสติ สมาธิ เพื่อใหผูปวยลดความเจ็บปวดทรมาน คลายวิตกกังวล 88.2 
ตระหนักถึงเร่ืองการตายดี หรือ มีมรณานุสติ ของตัวทานเองตลอดเวลา 86.3 
เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถในการสื่อสาร (ควรสื่อสารเร่ืองใดและไมควรสื่อสารใน
เร่ืองใด) ในการใหผูปวยเผชิญหนากับความตาย หรือ พนทุกขได 

84.3 

อยากเรียนรู และทําความเขาใจในเร่ืองการตายดี วิถีการตายอยางสงบ มากข้ึน 82.4 
ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  76.5 
มีผูชักชวน (เพื่อนพระสงฆ/หนวยงานสงฆ) เขารวมทีมเยี่ยมบานผูปวย ใหกําลังใจผูปวย 
เยียวยาจิตใจผูปวย 

74.5 

ชาวบาน/ชุมชน อยากใหพระสงฆมีกิจกรรมเยี่ยมไข เยียวยาผูปวย รวมกับจิตอาสา 58.8 
เคยเขารับการอบรมที่เก่ียวกับการเยี่ยวยาดานจิตใจใหกับผูปวย/สื่อสารกับผูปวยระยะ
ทาย จึงอยากนําความรูมาปฏิบตัิจริง 

54.9 

เคยมีบุคคลใกลชิด/ญาติ เปนผูปวยระยะสุดทายหรือผูสูงอายุทีอ่ยูในวาระสุดทาย ที่จาก
ไปอยางไมสงบ 

45.1 

ไดรับมอบหมายจากผูปกครองคณะสงฆ/เจาอาวาส ใหเขาเยี่ยมผูปวยในระยะทายของ
ชีวิตที่บาน ที่โรงพยาบาล 

37.3 

การเยี่ยมบานผูปวย เปนหนึ่งในภารกิจหลักของวัดที่ตัวทานเองจําพรรษาอยู 37.3 
ทางทีมโรงพยาบาล หมอ พยาบาล ฯลฯ ชักชวน ใหทํากิจกรรมเยี่ยมผูปวยรวมกันให
ครบทีม 

35.3 

 

 

1.3.4.  ความสําคัญของการดูแลเย่ียมผูปวย 

การไปเยี่ยมเยียนผูปวยที่อยูที่บานของพระสงฆไมไดมีแบบแผนเดียวกัน เพราะข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการ ไมวาจะเปนที่ตัวของพระสงฆเอง ในเร่ืองประสบการณ ความรูสึกนึกคิด ความ

เขาใจตอประเด็น หรือแมแตผูปวยที่มีภูมิหลังตางกัน ตลอดจนทัศนะของครอบครัวผูปวย ทําใหการ

ปฏิบัติตอผูปวยในครอบครัวหนึ่ง ตางจากผูปวยอีกครอบครัวหนึ่ง อยางไรก็ตาม พระสงฆที่ใหขอมูล

เกือบทุกรูปแสดงความคิดเห็นวา พระสงฆจิตอาสาที่ชวยดูแลผูปวยระยะทายมีความสําคัญอยูใน

ระดับมากถึงมากที่สุด (รอยละ 41 และ 59) ตามลําดับ และพระสงฆที่เปนกลุมตัวอยางระบุวามี

ความสําคัญปานกลางไปจนถึงนอย ดวยเหตุผลหลายประการ คือ ที่สําคัญคือเปนการใหกําลังใจ

ผูปวยและครอบครัว แตเหตุผลของแตละรูปมีแตกตางกันไป พระสงฆบางรูปมองสถาบันศาสนาวา
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เปนตัวแทนแหงจิตวิญญาณ เปนผูรักษาจิตใจ  ดังเชนความคิดเห็นที่วา เปนการชวยใหผูปวยจากไป

อยางสงบ หรือ ไปสูสุคติ ชวยยกระดับจิตใจผูปวย คลายความกังวลและความเครียด ดังตัวอยาง

ความคิดเห็นวา ทําไมพระสงฆจึงมีความสําคัญตอผูปวยระยะสุดทาย  

“ชวยใหชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาไดมีที่พึ่ง ไดความมั่นใจ ไดหลักยึดชวงทายของ

ชีวิต” 

“ชวยใหกําลังใจและใหอยูกับปจจุบันจนเกิดปญญาเห็นความเปนจริงของชีวิต

ของโรคจนเกิดความสงบ” 

“เวลาจะลาโลกไปจะไดไมตองอาลัยหวงสิ่งที่ตองเปนไปธรรมดา” 

“เพื่อใหผูปวยเตรียมตัวกอนตาย และญาติไดเตรียมรับมือดวย” 

“เปนวาระสุดทายที่จะยกระดับจิตใจของผูปวยใหเกิดปติความแชมชื่น” 

“สามารถชวยใหผูปวยระยะสุดทายไดที่พึ่งทางใจกอนจิตจะดับ” 

“จิตสุดทายทําใหไปสุคติหรือทุกขคติและนิพพานได” 

“จะไดไปอยางสงบและไมเกิดมาใชกรรมอีก” 

 

 

1.3.5.  หลักคําสอนทางศาสนา แกนธรรมะ ในการสื่อสารพูดคุยใหกาํลังใจผูปวยระยะ

ทาย 

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พระสงฆไดสื่อสารกับผูปวยระยะทาย โดยเฉพาะหลักคําสอนทางศาสนา

พุทธ พระสงฆที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชหลักธรรมคําสอนของศาสนา ระบุวา ไดใชหลักคําสอน คือ  

- อริยสัจ 4 ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 

- ไตรลักษณ ประกอบดวย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

- ขันธ 5 ประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

- สติปฏฐาน 4 ประกอบดวย กาย เวทนา จิต และธรรม 

- พรหมวิหาร 4 ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา 

- มงคลชีวิต 38 ประการ 

- สังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 

- ฆราวาสธรรม  ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ  
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หลักธรรมที่กลาวไวขางตน เปนการเปดเผยหรือแบงปนจากพระสงฆที่ไดทําการสอบถาม

สําหรับโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลในคร้ังนี้ ซึ่งที่จริงก็เปนหลักธรรมที่ใชสอนกับบุคคล

ทั่วไป ไมไดมีความแตกตางหรือมีลักษณะเฉพาะแตอยางใด ซึ่งก็หมายถึงวา ผูที่กําลังปวยระยะทาย 

และครอบครัวของผูปวย ไมวาใครก็ตามที่ไดมีปฏิสัมพันธกับพระสงฆที่มาเยี่ยมบานหรือเยี่ยมไข 

นอกจากพูดคุย ซักถาม เพื่อทําความเขาใจ ชื่นชม ใหกําลังใจ ใหสติ ใหแงคิด ใหทําจิตใจใหสงบ ก็

ยังพูดคุยหรือทบทวนถึงความดีงามที่แตละคนไดกระทํามา และแนนอนวายังไดพูดคุยในเร่ืองกฎ

ธรรมชาติ สัจธรรมของชีวิต การหนีความตายไมพน การทําความดี ซึ่งเปนแกนสาระสําคัญของ

ศาสนาพทุธอีกดวย 

สําหรับกิจกรรมที่พระสงฆบางรูปไดปฏิบัตินอกเหนือจากการใหหลักธรรม อาทิเชน สอน

ปฏิบัติธรรม ฝกนอนสมาธิ การปลอยวาง การเตรียมพรอมเร่ืองความตาย และพระสงฆที่ไดผานการ

อบรมใชกระบวนการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ หรือ ที่เรียกวา กระบวนการ TIR ซึ่งมาจาก 

T=Tuning In, I=Identify Split, R=Realization กับผูปวยที่ไดเขาไปเยียวยา 

สวนการใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนาบอยคร้ังแคไหน ในการเยี่ยมผูปวยระยะทาย ผูให

ขอมูลที่เปนพระสงฆ รอยละ 51 ระบุวา นํามาใชอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่หนึ่งในสามของผูใหขอมูล

ระบุวา นํามาใชเปนบางคร้ัง สวนที่เหลือ (รอยละ 15) ไมคอยไดนํามาใช ทั้งนี้ข้ึนอยูกับโอกาส 

สภาวะการรับรูของผูปวย สภาพจิตใจของผูปวย โดยรวมๆ แลวคือ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมหรือ

บริบทเฉพาะของผูปวยแตละคน ณ ขณะที่ไปเยี่ยมนั่นเอง 

 

1.3.6.  ทัศนคติเกี่ยวกับการตายดี 

ในการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการตายดี ของพระสงฆจิตอาสาที่เขารวมโครงการวิจัยนี้ มี 2 

ประเด็นคําถามที่เก่ียวของ คือ หนึ่ง ความหมายของคําวา ‘ตายดี’  และ สอง โอกาสในการตายดี

มีความหมายอยางไรตอมนุษย ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นตอสองประเด็นดังกลาว ดังนี้ 

1) ความหมายของคําวา ‘ตายดี’  

เมื่อถามถึงความหมายของคําวา ‘ตายดี’ พระสงฆอาสาใหความหมายที่หลากหลาย โดย

ความเห็นหลักๆ เนนคําวา มีสติ สงบ ไมทุกขทรมาน หมดหวงกังวล มีความสุข ฯลฯ ดังคําสําคัญ

และตัวอยางคําอธิบายที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

• มีสติ/ตายอยางสงบ/ไมทรมาน   (17 ความเห็น) 

“อาการตายอยางสงบไมดิ้นทุรนทุราย ไมมียากลอมประสาทหรือยาแกปวด

อยางแรงจนขาดสติ สรุปคือไมหลงตายหรือตายอยางมีสติรูถึงสภาวะของ

ความตายที่มาถึง” 
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“การจากไปดวยใจสงบปราศจากโลภ โกรธ หลง หรือเพียงสงบระงับชั่วคราว

จากกิเลสเหตุเศราหมอง” 

“ไมทรมานรางกายไมหวงหรือกังวลตอปญหาความรับผิดชอบที่ยังคางคาอยู 

ปราศจากอุปกรณการชวยชีวิตทางการแพทย” 

“ตายอยางมีสติ ตายแบบรูเทาทัน ตายดวยจิตผองใส” 

“การตายดวยอาการสงบ เมื่อพรอมที่จะตายในบรรยากาศที่ตนปรารถนา” 

• มีความสุข/มีกุศล  (12 ความเห็น) 

“ตายอยางมีความสุข ไมหวงใยในเหตุการณอดีต พรอมไปสูโลกอนาคตดวย

ความดี” 

“เปนการวางแผนชีวิตวาจะทําอะไรกอนที่จะลวงลับไปและไดสรางความสุข

ใหเกิดข้ึนกับชีวิต” 

“การจากไปอยางมีความสุข ไมตองทุกขจากความเจ็บปวย ยอมรับกับมันได” 

“ตายแบบมีความสุข ปลอยวางสูจิตสุดทายที่ดีมีความสุข” 

“วาระสุดทายแมปวยแตจิตใจของผูปวยมีความแชมชื่น เบิกบานและระลึกถึง

ความดีงามในอดีตตลอดจนเจริญภาวนาในปจจุบัน”  

“ตายดวยจิตที่ผอนคลายจากการยึดถือในสิ่งตางๆ ดวงจิตกอนตายระลึกถึง

กุศลความดีที่เคยทํามา”  

• ปลอยวาง/หมดหวง/ไมกังวล/ไมยึดติด  (8 ความเห็น) 

“ตายแบบหมดหวง ไมมีกังวลในเร่ืองใดๆ ปลอยวางได จิตสงบ” 

“ตายโดยจติใจที่ปลอยวางโดยไมกลัวความตาย” 

“สภาวะที่สามารถปลอยวางทุกสิ่งอยางมีสติ” 

“ตายแบบมีความสุข ปลอยวางสูจิตสุดทายที่มีความสุข” 

2) โอกาสในการตายดี: นัยยะที่มีความหมายตอมนุษย 

จากการสอบถามเก่ียวกับโอกาสในการตายดีของมนุษยนั้น มีความหมายอยางไร พระสงฆ

หลายๆ รูป ไดใหคําอธิบายขอคําถามนี้วา เปนโอกาสที่มนุษยจะไดไปสูภพภูมิที่ดี ไปสูสุคติ เปนสิทธิ์

และเติมเต็มศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังคําสําคัญและตัวอยางคําอธิบายที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
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• ไปภพภูมิที่ดี/ไปสูสุคติ  (17 ความเห็น) 

“พุทธศาสนาสอนถึงการเวียนวายตายเกิด ถาตายดีจะไดไปสูภพภูมิที่ดี 

นอกจากพระอรหันตที่ตายแลวไมตองเกิด” 

“ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา อาการตายอยางหมดหวง ตายอยางสงบ

นั้นจะไปสูภพหนาที่ดี” 

“การตายดีนําไปสูการไปเบื้องหนาที่ด”ี 

“เปนเสนทางสงบสูการสรางบารมีในภพหนา” 

“เปนการตายโดยจิตสงบ เพื่อไปสูภพภูมิที่ดี ไมตกนรกอบายภูมิ” 

“หลังความตายจิตวิญญาณจะมีทางไปอยู 2 ทาง คือ ทุกขคติ ตายดวยจิต

เศราหมอง กับ สุคติ ตายดวยจิตไมเศราหมอง เชนนี้คือการตายดี” 

“ถาคนที่ไมรูเร่ืองการตายไมไดเตรียมตัวตายเพื่อที่จะไปสูสุคติ ก็จะทําใหไปสู

ทุกขคติ” 

“เพราะมีความเชื่อวามีจิตดวงสุดทายกอนตายสงบจะไปสูภพภูมิที่ดี ตรงกัน

ขามถาจิตไมสงบกอนตายจะไปสูภพภูมิที่ไมดี เพราะมีความทุกขภายใน

ขณะกอนตาย” 

“เมื่อตายดีจะทําใหดวงจิตไปสูภพภูมิที่ดี ชีวิตใหมหลังความตายตามหลัก

ความเชื่อทางพุทธศาสนา แมญาติของผูตายก็สบายใจ” 

• เปนสิทธิ์/ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (8 ความเห็น) 

“เปนสิทธิที่มนุษยทุกคนควรไดรับ มันคือชีวิต มันคือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 

“เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอมนุษย และเปนสิ่งจําเปนมากตอ

การเกิดในภพภูมิใหม” 

“เปนสิทธิ์ของบุคคลเจาของชีวิต” 

“เพราะการตายดีเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรไดรับการฝกฝนอบรมตน เพื่อการ

เดินทางตอไปในโลกหลังความตาย” 

“เพราะชีวิตคนเรามีความเทาเทียมกันจึงควรไดรับโอกาสวาจะจัดการชีวิต

หลังความตายอยางไร เพื่อไมเปนภาระแกคนอ่ืน” 
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1.3.7.  ความตองการไดรับการสนับสนุน  

องคความรูเร่ืองการดูแลผูปวยระยะทายสําหรับพระสงฆ ณ เวลานี้ เปนสิ่งที่พระสงฆจิต

อาสาเยียวยาผูปวยระยะทายตองการเปนอยางมาก พระสงฆบางรูปเคยไดรับการอบรม เสริมความรู

ในเร่ืองนี้ แตอีกสวนหนึ่งที่เขามารวม ยังไมเคยไดรับการอบรมหรือเสริมความรู และเห็นวาควรมี

การใหความรู โดยการอบรม ฝกปฏิบัติ ใหพระสงฆจิตอาสามีทักษะมากข้ึน รวมทั้งขยายความรูไป

ยังพระสงฆอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการนี้ ประเด็นสําคัญคือ อยากใหมีการ

จัดอบรมเสริมความรูและทักษะอยางตอเนื่อง และไดนํามาปฏิบัติจริงทั้งที่โรงพยาบาลและที่ชุมชน 

และเพิ่มพระสงฆที่มีใจอาสาเขารวมเพิ่มมากข้ึน สามารถขยายเครือขายใหเกิดทั่วประเทศได และ

อยากใหมีการสนับสนุนกิจกรรมดานการดูแลผูปวยหรือผูปวยระยะทายใหมากข้ึน 

1) ความรูเพ่ิมเติมที่ตองการ 

- ทักษะการปฏิบัติตอผูปวย  

- ทักษะการพูดคุยกับผูปวย 

- ทักษะการใหคําปรึกษา 

- หลักจิตวิทยา เพื่อสรางกําลังใจหรือเยียวยา สืบคนความตองการสุดทายของชีวิต

ผูปวยได 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโรคที่จําเปนตองดูแลแบบประคับประคองเมื่ออาการอยูใน

ระยะสุดทาย 

- อบรมเก่ียวกับการเจริญสติปฏฐาน 4 สําหรับผูปวยระยะสุดทายแบบงายๆ 

- การเยียวยาใจดวยธรรมะประยุกตใหเขาใจงาย 

2) ความถี่และความสมํ่าเสมอของการพัฒนาศักยภาพพระสงฆจิตอาสา 

- การจัดรวมกลุมเปนระยะ 

- มีการเติมความรูทุก 1-2 เดือน 

- มีการอบรมตอเนื่องอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3) การสรางเครือขายพระสงฆจิตอาสา 

- ตั้งศูนยประสานงานพระสงฆจิตอาสาดูแลผูปวย 

- กระจายเครือขายไปทั่วทุกภาค 

- ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของ 
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1.3.8.  ปญหาอุปสรรค จุดออน ขอจํากัดสําคัญ ในการเยียวยาจิตใจผูปวย  

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนพระสงฆไดสะทอนปญหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่มีผลตอการ

แสดงบทบาทในการเยียวยาจิตใจผูปวยระยะทาย 3-4 ประเด็นสําคัญดวยกัน คือ ทัศนคติของผูปวย 

ความมั่นใจของตนเองและความรูความสามารถในการเยียวยาดูแลเยี่ยมเยียนผูปวย และบริบท

เฉพาะของพระสงฆแตละรูป/แตละวัด/แตละพื้นที่ ดังตัวอยางความคิดเห็นตอไปนี้ 

1) ทัศนคติของผูปวยตอการมาเย่ียมของพระสงฆ  

เมื่อพระสงฆเขาเยี่ยมผูปวย แตผูปวยปฏิเสธ ไมใสใจการเขาเยี่ยมของพระสงฆ ดังตัวอยาง

คําตอบของผูตอบแบบสอบถามดังตอไปนี ้

“ผูปวยบางรายไมรับฟง เพราะไมคิดวาตัวเองจะตายและไมอยากตาย” 

“ผูปวยบางทานไมคอยใหความสนใจตอการตอบคําถามและการฟงปญหาที่

เกิดข้ึน” 

“ความเขาใจผิดของโยมวา พระมารับสังฆทานและรับศพ” 

“ผูปวยยังไมเขาใจบทบาทของพระสงฆอยางแทจริง” 

2) ความรูความสามารถ ความม่ันใจของตนเอง 

ผูตอบสะทอนปญหาที่ชัดเจนคือ การขาดความรูและประสบการณ ทําใหมีความกังวลเมื่อ

เขาเยี่ยมผูปวยในสถานการณจริง บางคนมีความรูสึกออนไหวเมื่อเห็นผูปวยกําลังจะเสียชีวิตในไมชา 

ดังตัวอยางคําตอบตอไปนี้ 

“พระสงฆไมมีความรูและไมมีกระบวนการสื่อสารที่จะใหคนไขคลายจาก

ความทุกข” 

“ประสบการณยังนอย” 

“ยังขาดประสบการณ ยังมีประสบการณไมมากพอ” 

“ความไมนิ่งทางอารมณเมื่อไปยืนตอหนาผูปวย กังวลกลัววาทําไดไมดี” 

“มักออนไหวเมื่อพบคนปวยที่ทรมานจากโรคที่ปวย ทําใหการแนะนําขาด

ประสิทธิภาพ” 

3) บริบทเฉพาะของพระสงฆ และสถาบนัสงฆ 

อุปสรรคเสริมที่สําคัญที่ทําใหพระสงฆจิตอาสาไมสามารถแสดงบทบาทในการเยียวยาผูปวย

ไดมากหรือยังไมคอยดี คือ ขอจํากัดของการเปนพระสงฆตอการเขาถึงประชาชน การไมไดรับการ
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สนับสนุนจากหัวหนาสงฆ/สถาบันสงฆ/เจาอาวาส ความขัดแยงในองคกรสงฆ และการขาดเพื่อน

รวมอุดมการณเดียวกัน ดังตัวอยางคําตอบตอไปนี้ 

“ปญหาความไมสามัคคีภายในวัด” 

“ความขัดแยงพิพาทระหวางเจาอาวาสและลูกวัด” 

“สถานภาพของพระสงฆมีขอจํากัด” 

“ผูบริหารภายในวัดยังไมเห็นความสําคัญของโครงการภายในวัด” 

 

1.3.9.  สิ่งที่ยากที่สุดหรือรูสึกลําบากใจที่สุด 

จากการสอบถามความยากหรือความรูสึกลําบากใจตอการมีบทบาทในการเยี่ยมผูปวยที่

ผูตอบไดเคยประสบ ซึ่งพบวา มีประเด็นที่ทําใหเกิดความรูสึกดังกลาว 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่มา

จากความรูสึกนึกคิดของผูปวยตอบทบาทของพระสงฆ ประเด็นที่มาจากความรูสึกภายในจิตใจของ

พระสงฆเอง และประเด็นการทํางานรวมกับทีมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

1) ความรูสึกนึกคิดของผูปวย ตอบทบาทพระสงฆ 

ผูตอบที่เคยมีประสบการณเยี่ยมผูปวย ไดสะทอนความรูสึกอึดอัดใจตอการมีบทบาทดังกลาว 

มีความรูสึกวา อารมณความรูสึกของผูปวยไมเอ้ือใหเกิดการพูดคุยกัน และทัศนคติของผูปวย 

ครอบครัว หรือประชาชนในชุมชนตอพระสงฆโดยทั่วไป ไมใชวาดีเสมอไป ดังเชนตัวอยางคําตอบ

ดังตอไปนี้ 

“อารมณเหวี่ยงวีนของผูปวย” 

“ปวยหนักและไมสามารถชวยตนเองได พูดคุยไมรูเร่ือง รูสึกหนักใจ” 

“การคนหาทุกขที่ซับซอนของผูปวย บางคร้ังใชเวลาคอนขางมาก” 

“ทัศนคติกลัว เวลาเจอพระมาเยี่ยม” 

“ปญหารอบขางของตัวผูปวย เชน ครอบครัว” 

“โยมยังไมยอมรับการเยียวยา” 

“บางคร้ังญาติคนไขไมคอยยอมรับ” 

“คนไขไมตองการพบพระ แตพยายามแนะนําและเชิญพระเขาไปเยี่ยมโดย

ไมไดรับการยินยอมจากคนไข” 
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2) ความรูสึกภายในใจของพระสงฆเอง  

ผูตอบบางรูประบุวา ตนเองมีความรูสึกออนไหว หรือ ผิดหวังเมื่อไดเห็นผูปวยแสดงอาการไม

พอใจ ทําใหรูสึกวา ตนไมสามารถทําหนาที่เยียวยาผูปวยได หรือมีความคาดหวังวา พระสงฆดวยกัน

ตองทําหนาที่ดูแลจิตใจผูปวยได ดังตัวอยางคําตอบตอไปนี้ 

“การเอาชนะอารมณของตน เมื่อผูปวยแสดงกิริยาที่ทําใหตัวเรารูสึกไมดี ไม

พอใจ ไมเปนอยางที่หวัง” 

“การเห็นเพื่อนพระดวยกันไมสนใจพระปวย” 

“ยังไมชํานาญการเยี่ยมผูปวย” 

“เห็นคนกําลังจะตาย หลังใหการอธิษฐานสารภาพบาปตอหนาตอตา” 

“ขาดผูมีอุดมการณที่เขมแข็งทั้งแนวคิด ความมุงมั่นตั้งใจ” 

“จะทําใหผูปวยไมคลายทุกขไดจริง” 

3) การทํางานรวมกับบุคลากรสุขภาพ 

สวนการทํางานรวมกับทีมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สิ่งที่เปนเร่ืองยากคือ การ

สรางความยอมรับ การไมไดรับการสนับสนุนสงเสริมในดานตาง ๆ รวมถึงการขาดปจจัยหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก เชน คาพาหนะ คาภัตตาหาร จากทางสถานพยาบาล 

“การสรางการยอมรับใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล” 

“การขาดการสงเสริมจากโรงพยาบาล” 

“ขาดคาปจจัยสําหรับเดินทาง เชน คาพาหนะ คาภัตตาหาร เปนตน” 

 

1.3.10. ขอเสนอแนะ 

ในสวนขอเสนอแนะ ไดนําคําตอบที่ไดรับมา นํามาจัดเปนกลุมประเด็นตาง ๆ พรอมขอความ

ของผูตอบ ไดดังนี้  

1) ใหมีการจัดอบรม เสริมความรูเพ่ิมเติม  

“อยากใหมีหลักของจิตวิทยา หลักการใชคําพูดกับผูปวย” 

“หาเจาภาพ งบประมาณจัดอบรมเร่ืองการเผชิญความตายอยางสงบใหแก

พระสงฆ โดยใชการภาวนาเจริญสติประยุกตกับองคความรูตางๆ เชน การ
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สื่อสารอยางสันติ การคลี่คลายปมขัดแยงในใจ การสรางกลุมเยียวยาผู

เยียวยาผูปวย เปนตน” 

2) ขยายพ้ืนที่และสรางเครือขายใหมากขึ้น 

“เปดพื้นที่ทํางานในโรงพยาบาลศูนย” 

“ขยายพื้นที่การทํางานลงในระดับอําเภอ ตําบล” 

“เพิ่มจํานวนพระสงฆที่เยียวยาและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน” 

“วัดที่สามารถรองรับการดูแลผูปวยไรญาติได” 

“สรางเครือขายพระคิลานุปฏฐาก” 

3) สนับสนุนใหพระสงฆและสถาบนัสงฆประเภทตาง ๆ มีบทบาทรวมในการดูแลผูปวย

ระยะทาย  

“มีผูสนับสนุนทางวัด เชน เจาอาวาสใหความสําคัญมากข้ึน” 

“สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดใหการสนับสนุนกิจกรรมดานนี”้ 

“ควรเปนนโยบายของคณะสงฆในระดับปกครองและงาน 6 ดาน” 

“มหาวิทยาลัยสงฆควรมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและใหนิสิตไดลง

ฝกงาน” 

“ปฏิบัติจริงหลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรี” 

“สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ใหกอเกิดเปนรูปธรรมใหมากข้ึนอยาง

แพรหลาย”  

 

1.4. สรุปผลการวิเคราะห ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

ในสวนนี้เปนการรายงานผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการ

ดูแลผูปวยระยะสุดทาย จํานวน 501 ราย โดยแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมบุคลากรสาธารณสุข ผูดูแล

อาสา และพระสงฆจิตอาสา ที่เขารวมใหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของเวที

ประชุมและการสัมภาษณรายบุคคล และใหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบของการทํา

แบบสอบถาม ที่มีทั้งคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 

ขอกําหนดหลักในการเลือกผูใหขอมูลคือ ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ดังนั้นจึง

ไมมีการกําหนดจํานวนผูใหขอมูล สัดสวนเพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ ผลจากการวิเคราะหขอมูลทําให
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ทราบสถานการณที่แทจริงของกลุมผูดูแลผูปวยระยะสุดทายไดในระดับหนึ่ง เชน ในเร่ืองของสาขา

วิชาชีพของบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของ พบวา พยาบาลมีสวนเก่ียวของกับผูปวยระยะสุดทายมากกวา

สาขาอาชีพอ่ืน เพศหญิงมีบทบาทมากกวาเพศชาย เชนเดียวกับผูดูแลอาสาที่มีเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย สวนกลุมอายุพบวาทั้ง 3 กลุม อยูในชวง 40-59 ป สวนพระสงฆจิตอาสาที่มีประสบการณใน

การดูแลผูปวยระยะสุดทายยังมีเขารวมกระบวนการเยียวยาจิตในผูปวยที่ผานกระบวนการอบรมรม

ยังมีไมมากนัก 

ในเร่ืองการประเมินศักยภาพของกลุมตัวอยางโครงการวิจัยและประเมินผลนี้ คําวา 

“ศักยภาพ” ในความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ภาวะแฝง, อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝง

อยูในสิ่งตาง ๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปนสิ่งที่ประจักษได ดังนั้น ในการประเมินศักยภาพ

กลุมตัวอยางที่เขารวมการวิจัยนี้ หลักๆ คือ ประเมินในประเด็นเร่ืองความรูความสามารถเฉพาะดาน

การดูแลที่มีอยู สิ่งที่ไดปฏิบัติตอผูปวยเปนประจํา สวนความรูความสามารถที่ตองการเพิ่มเติมคือ 

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผูตอบ 

สวนในเร่ืองทัศนคติเก่ียวกับการตายดี ดูจากความคิดเห็นในเร่ืองการตายดี ความสําคัญและ

โอกาสในการตายดีของแตละกลุมตัวอยาง วามีความหมายเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เปาหมาย

การตายดีของแตละกลุมตัวอยางเปนอยางไร 

 

1.4.1.  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

1) สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน เปนเพศหญิง

รอยละ 80 เปนเพศชายรอยละ 18 สวนใหญมีอายุระหวาง 40-60 ป (รอยละ 60) อยูในสายอาชีพ

พยาบาล รอยละ 61 อาชีพหมอ รอยละ 17 ที่เหลือคือ รอยละ 22 มีหลายสาขาอาชีพที่มีสวนชวย

หมอพยาบาลดูแลผูปวยระยะทาย คือ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบําบัด แพทย

แผนไทย นักโภชนาการ/โภชนากร นักกิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห แพทยแผนจีน และ

นักจิตวิทยา (แตละสาขาอาชีพ มีผูเขารวม 1-6 คน) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่กลาว

ขางตนนี้ มากกวา 1 ใน 3 ปฏิบัติหนาที่อยูในโรงพยาบาลชุมชน รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย และ

โรงพยาบาลทั่วไป ตามลําดับ ที่เหลือเปนโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ และศูนยสุขภาพชุมชนเมือง  

สําหรับระดับการศึกษาของบุคลากรกลุมตัวอยางนี้ สวนใหญหรือประมาณรอยละ 70 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา หรือประมาณ 1 ใน 4 คน จบระดับปริญญาโท เมื่อพิจารณา

อายุงาน มากกวาคร่ึงของผูใหขอมูลมีอายุงานมากกวา 20 ป แตเมื่อดูประสบการณการทํางานดาน

การดูแลผูปวยระยะทาย พบวา สวนใหญ หรือประมาณรอยละ 70 มีประสบการณประมาณ 5 ป ใน

กลุมตัวอยางนี้ พยาบาลสวนใหญมีประสบการณการทํางานดานการดูแลแบบประคับประคองมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ หมอ สวนบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่ไมใชหมอและพยาบาล กวารอยละ 80 มี

ประสบการณดานการดูแลประคับประคองนี้ต่ํากวา 5 ป  

บุคลากรดานสุขภาพกลุมนี้ ไดรับความรูและทักษะการดูแลแบบประคับประคองมาจาก

หลายแหลง แตแหลงที่ไดรับความรูมากที่สุด มาจากผูรวมทีมหรือเพื่อนรวมงาน (รอยละ 70) 

นอกจากนี้ยังไดเรียนรูจากการเขารวมอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ (รอยละ 

65) และบางสวนสืบคนความรูบนแหลงขอมูลออนไลน สําหรับแหลงการฝกอบรมการดูแลแบบ

ประคับประคองหรือการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการตายดีหรือการเผชิญภาวะสุดทายของชีวิต มี

หลายแหลงฝกอบรมที่ไดเขารวม หลักๆ คือทางสถานพยาบาลที่ปฏิบัติงานจัดอบรมให (รอยละ 62) 

อีกทั้งยังเขาฝกอบรมตามที่สมาคมบริบาลผูปวยระยะทายจัดใหหรือใหการสนับสนุน (รอยละ 42) 

นอกจากนี้ ผูตอบยังไปฝกอบรมที่ศูนยการฝกอบรมที่ประจําอยูในแตละภูมิภาค (รอยละ 23) สวนผู

ที่ไมเคยเขารับการฝกอบรมดานนี้เลย มีอยูถึงรอยละ 8  

จากการสอบถามผูใหขอมูลหรือผูเขารวมกระบวนการวิจัยในคร้ังนี้วา ตนเองมีความรูและ

ทักษะดานการดูแลผูปวยระยะทายเพียงพอหรือไม ผลปรากฏวา เกือบรอยละ 90 ของผูตอบ บอก

วา ความรูที่มีอยูไมเพียงพอ ตองการศึกษาหาความรู เสริมทักษะ ประสบการณ อีกหลายๆ เร่ือง 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการดูแลรายโรคเฉพาะ ทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษา การดูแลจิตใจ การ

ใชยา ดานวิชาการและกฎหมาย การทํา ACP และ family meeting การประสานงานกับเครือขาย 

การพัฒนาระบบสนับสนุน และการประเมินทั้งตัวผูปวยและการประเมินผลการทํางาน  

จากการประเมินความถ่ีในสิ่งที่บุคลากรสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

สวนใหญ (มากกวารอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง) ทําเปนประจํา ในเร่ืองการดูแลผูปวยและ

ครอบครัว คือ ทําใหผูปวยมีความสุขสบาย วางแผนการดูแลรักษารวมกับทีมสหวิชาชีพ ใหขอมูล

โรคและแนวทางการดูแลแกผูปวยและครอบครัว และเจรจาตอรองกับผูปวยและครอบครัว เพื่อให

การดูแลเปนไปตามเปาหมาย ในเร่ืองของการรักษาสิทธิ์ของผูปวยที่ทําเปนประจํา คือ ใหบริการที่

สรางความพึงพอใจใหกับครอบครัวผูปวย ตอบสนองความตองการของผูปวยที่อยากกลับไปเสียชีวิต

ที่บาน สรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือใหผูปวยตายดี และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูปวย 

จากการสอบถามจุดแข็ง หรือสิ่งที่ผูตอบถนัดและทําไดดีในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่

สําคัญๆ เรียงตามลําดับ คือ 1) เขาใจอารมณความรูสึกของผูปวย 2) ใหเวลาผูปวยและครอบครัว 3) 

มีทักษะการดูแลและสามารถใชความรูเฉพาะทาง 4) มีความสามารถในการสื่อสาร ใหคําปรึกษา 5) 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี 6) มีทีมและเครือขายที่ดี 7) มีความสามารถในการประสานงาน จัดการ และ

วางแผน 8) มีประสบการณสั่งสมยาวนาน และ 9)  เขาใจธรรมะและธรรมชาติของการเกิดแกเจ็บ

ตาย 
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2) ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการดูแลผูปวยระยะทาย 

หากประเมินศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ในเร่ืองความรูความสามารถ จะเห็นไดวา 

ผูปฏิบัติงานเกือบทุกคนผานการอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองมาแลว ยกเวนผูบริหาร

สถานพยาบาลบางรายที่ไมไดลงลึกในรายละเอียด แตมีสวนอํานวยใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางไม

ติดขัด ผูตอบสวนใหญ ไดเขารวมอบรมการดูแลผูปวยดานนี้ในชวง 5 ปที่ผานมา หลายคนเคยเขา

รวมอบรมหลายคร้ังในรอบ 5 ป และเปนการอบรมที่จัดโดยหนวยงานที่สังกัดเปนสวนใหญ และเขา

รวมหลักสูตรอบรมที่หนวยงานที่ฝกอบรมดานการดูแลแบบประคับประคองจัดใหเปนการเฉพาะ 

สําหรับแหลงศึกษาหาความรูของผูตอบสวนใหญ มาจากผูรวมงาน ซึ่งหมายความวา ผูตอบบางคน

ไดเรียนรูจากการพูดคุย แลกเปลี่ยน สมาชิกในทีมที่มีความรูเขาใจในการดูแลผูปวยระยะสดุทายเปน

อยางดี หากพิจารณาจากบทบาทหนา จุดแข็งหรือสิ่งที่ถนัด จะเห็นไดวา จะเห็นไดวา ผูตอบแตละ

สาขาวิชาชีพตางทําหนาที่ที่ตนเองมีความถนัดเปนหลัก นอกเหนือจากนี้ หลายๆ คนกลายมาเปน

ผูใหคําปรึกษา เปนวิทยากร และมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองใน

สถานพยาบาลใหดีข้ึนดวย  

ถึงแมวาบุคลากรสายสุขภาพที่เปนกลุมตัวอยางมีการเรียนรู เขาใจในบทบาทหนาที่ในการ

ทํางานเปนทีมดูแลผูปวยระยะสุดทาย สิ่งที่ ถือวาผูตอบทํางานดานนี้ไดดี  ไมใชแคความรู

ความสามารถเทานั้น แตยังรวมไปถึงบุคลิกลักษณะสวนตัวของผูตอบอีกดวย นั่นคือ เปนผูฟงที่ดี ให

เวลา มีใจอาสา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ประกอบดวย  

แตเมื่อถามเจาะจงถึงความเพียงพอของความรูความสามารถในการปฏิบัติงานหรือการดูแล

ผูปวย กลับพบวา กวารอยละ 80 ของผูใหขอมูลระบุวา ไมเพียงพอ น่ันคือ ยังมีสิ่งที่ไมรูอีกมาก 

เชน ความรูในการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบรายโรค ผูปวยเด็กที่อยูในระยะสุดทาย ความรูใน

การใชยาสําหรับผูปวยระยะทาย สวนทักษะที่ผูตอบสวนใหญใหความสําคัญคือ ทักษะหรือ

เทคนิคการสื่อสาร ทักษะการดูแลดานจิตใจ ที่ใชกับผูปวยและครอบครัวผูปวย  

จากการสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใหผูตอบประเมินตนเองในรูปแบบ

ประเมินความถ่ี 3 ระดับ คือ ทําเปนประจํา ทําเปนบางคร้ัง และไมเคยทํา ในเร่ืองของ 1) การทํา

หนาที่ในภาระงานการดูแลแบบประคับประคองใหเปนที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับ 2) การแสวงหา

ความรูอยางตอเนื่อง 3) การทําความเขาใจเร่ืองสิทธิ ประเด็นจริยธรรม และกฎหมายที่เก่ียวของ 4) 

พัฒนาทักษะการสื่อสารเร่ืองการแจงขาวราย 5) ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองในหนวยงานตนเอง 6) เปนวิทยากรถายทอดความรู และ 7) พัฒนางานวิจัยจากงาน

ประจํา จากผลการวิเคราะห พบวา มากกวาคร่ึงหนึ่งของผูตอบระบุวาไดทําสิ่งที่กลาวมาขางตน  

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาประเด็นการพัฒนาศักยภาพดังกลาวขางตน ที่ผูตอบประมาณ 1 ใน 

3 ไมเคยทํา มีสองขอหลักๆ คือ การเปนวิทยากรถายทอดความรู ทักษะและประสบการณ พบวา 
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ผูตอบรอยละ 34 ไมเคยเปนวิทยากรเลย และในเร่ืองของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา พบวา 

ผูตอบรอยละ 44 ไมเคยทําในประเด็นนี้  

โดยสรุป บุคลากรสาธารณสุขที่เปนกลุมตัวอยางเกือบทุกคนผานการอบรมเสริมทักษะ

ความรูดานการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี ไดใชความรูความสามารถและความถนัด

ของตน แตเกือบทั้งหมดของผูตอบบอกวาความรูความสามารถที่มีอยูยังไมเพียงตอการทํางาน 

ตองการความรูเพิ่มเติมเพื่อใหการทํางานดีข้ึน ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข นอกจากความรูเร่ืองการดูแลผูปวยระยะทายรายโรค ผูปวยระยะทายที่เปนเด็ก 

ทักษะการสื่อสารและการดูแลดานจติใจ การใชยาในผูปวยระยะสุดทาย, วิชาการและกฎหมาย, การ

ทํา ACP และ family meeting เหลานี้แลว ควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขใหมีความสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูหรือสามารถพัฒนางานวิจัยจากงาน

ประจําไดดวย จะยิ่งเปนการยกระดับคุณภาพและทําใหระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

3) ทัศนคติตอการดูแลแบบประคับประคอง และการตายดี 

จากการวิเคราะหทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุข เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง 

และการตายดี 5 ประเด็นสําคัญ คือ 1) ความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง  2) การดูแล

ผูปวยระยะทาย เหมือนหรือตาง จากการดูแลผูปวยทั่วไป 3) การดูแลผูปวยระยะทายดานสุขภาวะ

ทางปญญา กับดานจิตวิญญาณ เหมือนหรือแตกตางกัน 4) ความหมายของการ ‘ตายดี’ และ 5) 

การไดรับโอกาสในการตายดี มีความหมายอยางไรตอมนุษย สรุปไดดังนี้  

ความสําคัญของการดูแลแบบประคับประคอง ในมุมมองของบุคลากรสายสุขภาพ เห็นวามี

ความสําคัญมากถึงมากที่สุด (ไมมีใครตอบวา ไมมีความสําคัญเลย) เพราะจะชวยใหลดความทรมาน

ทางกาย มีการเตรียมพรอมกอนเสียชีวิต ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกอนตาย  

ความเหมือนและความแตกตางของการดูแลระหวาง “ผูปวยระยะสุดทาย” และ “ผูปวย

ทั่วไป”   

- ความเหมือนของการดูแล ผูที่ระบุวา เปนการดูแลที่เหมือนกัน คือในเร่ืองของการ

ดูแลระบบรางกาย ตองดูแลใหดีที่สุด จัดการอาการรบกวนตางๆ และใหการดูแล

ดานจิตใจก็เชนเดียวกัน คือ รับฟงปญหาและใหกําลังใจ   

- ความตางของการดูแล ผูตอบหลายรายระบุตรงกันคือ ในเร่ืองของเปาหมายการ

รักษา ผูปวยทั่วไปคือ ตองการรักษาใหหายขาด สวนผูปวยระยะสุดทาย คือการ

ดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงทายของชีวิต สวนดานการดูแลทางจิตใจนั้น ไมได

ดูแลผูปวยทั่วไปลึกซึ้งเทาผูปวยระยะสุดทาย และยังตองประกอบดวยหลายฝายที่

เก่ียวของกับการดูแลนอกจากทีมสหวิชาชีพแลวยังนับรวมถึงครอบครัว และชุมชน
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ของผูปวยดวย นอกจากนี้ การดูแลผูปวยระยะสุดทายตองมีการพูดคุยถึง ACP 

หรือ living will ดวย 

แนวคิดการดูแลผูปวยระยะสุดทายดานสุขภาวะทางปญญา & สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

ผูตอบสวนใหญเห็นวาเปนแนวคิดที่ตางกัน โดยมีมุมมองวา แนวคิดการดูแลผูปวยฯ ดานสุขภาวะ

ทางปญญา เปนการรูเทาทันโรค เขาใจในโรคที่เปน ใชองคความรูดานวิทยาศาสตร สวนแนวคิดดาน

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เปนการตอบสนองทางดานจิตใจ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ดูแล

ความรูสึกนึกคิดของผูปวย เปนตน  

ความหมายของการ ‘ตายดี’ ในความหมายบุคลากรสาธารณสุข ไดใหคําสําคัญที่แสดงถึง

ความหมายของการตายดี คือ ไมทุกขทรมานทั้งกายและใจ, ตายอยางสงบ, ไมมีสิ่งคางคาใจ, ไดทํา

ตามความตองการคร้ังสุดทาย, มีความสุข, สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, มีการเตรียมพรอม, 

ครอบครัวพรอมหนา, และยอมรับการตาย  

การไดรับโอกาสในการตายดี บุคลากรสาธารณสุขไดใหเหตุผลวาทําไมคนเราทุกคนจึงควร

ไดรับโอกาสในการตายดี คือ โดยธรรมชาติแลว มนุษยทุกคนตองตาย, ทุกคนตองการตายดี, เปน

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย, เปนการเตรียมตัวตายไปสูสุคติภูมิ  

โดยสรุปแลว ดวยความเชื่อวา ไมมีคนไหนที่ตองการตายแบบทุกขทรมาน ตายอยางมีเคร่ือง

พันธนาการ ตายอยางโดดเดี่ยว ตายโดยไมมีใครเหลียวแล บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะหมอและ

พยาบาลที่เขาใจหลักการการดูแลแบบประคับประคอง จึงเปนบุคคลสําคัญดานแรกในการสื่อสาร

เก่ียวกับโอกาสในการตายดีใหกับผูปวยระยะสุดทายดวยโรคที่คุกคามชีวิต รวมทั้งครอบครัวผูปวย 

แตการจะสื่อสารประเดน็ดังกลาวนี้ได ผูตอบหลายราย ไดเรียนรูวาตองรูจักจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ในการพูดถึงความเปนความตายของชีวิต  

4) ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

- ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ไมเปนที่กังขา เพราะ

ความตั้งใจในการทํางานเปนทีมดูแลฯ และมีการพัฒนาศักยภาพในดานความรู

ความสามารถในระหวางการทํางาน หรือไดรับการอบรมเปนระยะๆ จากหนวยงานที่จัด

ให หรือไดรับการสนับสนุนทุนเพื่อไปศึกษาจากแหลงอบรมอ่ืนๆ ที่ไดจัดข้ึนเปนการ

เฉพาะ 

- ควรมีการรวบรวมและเผยแพรองคความรูดานการดูแลผูปวยระยะสุดทายในขอบเขต

วิชาชีพของตนเอง เชน นักโภชนากร นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักสังคม

สงเคราะห นักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อใหดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มีความแตกตางจากผูปวย

ทั่วไป  
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1.4.2.  ผูดูแลอาสา 

1) สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 125 คน เกือบรอยละ 90 เปนเพศหญิง มีเพศชายใน

บางพื้นที่เทานั้น อายุเฉลี่ยของผูดูแลอาสาคือ 52 ป สวนใหญแลวผูตอบมากกวารอยละ 60 อยูใน

วัย 40-59 ป และมีสถานภาพสมรส สวนระดับการศึกษา ผูตอบสวนใหญมีการศึกษาไมเกิน ม.ปลาย 

หรือเทียบเทา อาชีพหลักของผูดูแลอาสาที่พบมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกร และรับจางทั่วไปที่มี

รายไดพอเลี้ยงชีพ โดยเฉลี่ยแลว มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท  

ในดานภาวะสุขภาพ ผูตอบสวนใหญประเมินสุขภาพตนเองคอนขางดีและแข็งแรงดีมาก 

นอยคนนักที่มีสุขภาพไมคอยดี สวนใหญไมมีโรคประจําตัวใด ๆ มีเพียง 1 ใน 3 คนเทานั้น ที่ระบุวา

มีโรคประจําตัว สําหรับประสบการณดานการดูแลผูปวยโดยเฉพาะผูปวยติดเตียง/ผูปวยระยะ

สุดทาย พบวา ผูตอบกวารอยละ 60 มีประสบการณเปนอาสาสมัครดูแลสุขภาพมากวา 5 ป และใน

บรรดาผูปวยที่ดูแลคือ คนในชุมชน รองลงมาคือดูแลพอแม และญาติพี่นองตามลําดับ สําหรับเวลา

ที่ใชในการดูแล พบวา ผูตอบรอยละ 46 ไมไดดูแลอยางตอเนื่อง และรอยละ 43 ดูแลผูปวยวันละไม

เกิน 2 ชั่วโมง  

แรงจูงใจสําคัญในการอาสาเขามาดูแลผูปวยของผูตอบ สวนใหญที่มาทําหนาที่นี้เพราะวามี

ความสุขใจที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน (รอยละ 55) อีกประการหนึ่งคือ คิดวาการดูแลชวยเหลือผูอ่ืน จะได

บุญไดกุศล ตนจะไมเจ็บไขไดปวย (รอยละ 52) และประการสุดทาย คือ ตนไมมีกําลังทรัพย จึงขอใช

กําลังกายเพื่อทําความดีแทน (รอยละ 52) สิ่งที่ผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยางไดทําเปนประจําคือ 

ใหกําลังใจครอบครัวผูปวย (รอยละ 56) รองลงมาคือ  แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับทีมจิตอาสา

และเจาหนาที่สาธารณสุข (รอยละ 52)  

2) ศักยภาพของผูดูแลอาสาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

ผูดูแลอาสาที่เขารวมโครงการวิจัยและประเมินผลฯ นี้ หากพิจารณาในดานความรูความ

เขาใจที่มาจากการอบรมที่เคยไดรับ พบวา กวารอยละ 80 ผานการอบรมเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ 

หากพิจารณาจําเพาะเจาะจงประเด็นเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย คือ การดูแลแบบ

ประคับประคอง การแจงขาวราย และการดูแลผูปวยดานจิตวิญญาณ พบวา ผูตอบรอยละ 50 เคย

ไดรับการอบรมดานการดูแลแบบประคับประคอง ผูตอบหนึ่งในสี่ของกลุมตัวอยาง เคยอบรมดาน

การแจงขาวราย และรอยละ 13 ของผูตอบเคยอบรมการดูแลผูปวยดานจิตวิญญาณ อาจสรุปไดวา 

ประมาณคร่ึงหนึ่งของผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยางไมมีทักษะในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ไมวา

จะเปนการดูแลทางกายและทางจิตใจ รวมไปถึงทักษะการสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว 
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เมื่อพิจารณาสิ่งที่ผูดูแลอาสาปฏิบัติติตอผูปวยในความดูแลกระทําเปนบางคร้ังจนถึงเปน

ประจํา พบวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยางไดกระทําคือ ใหกําลังใจดูแล

ผูปวย (รอยละ 85) และแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูตางๆ รวมกับทีมจิตอาสาและบุคลากร

สาธารณสุข (รอยละ 82) สวนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ คือ ทําแผล ทําความสะอาดรางกายผูปวย 

จัดหาอาหารใหผูปวยที่ขาดคนดูแล ฯลฯ ผูตอบสวนใหญปฏิบัติตอผูปวยเปนบางคร้ัง โดยสรุป 

ผูดูแลอาสาสวนใหญมีบทบาทเยี่ยมบานและใหกําลังใจผูปวยและครอบครัวเปนกิจวัตร และพัฒนา

ศักยภาพตนเองโดยการพูดคุยประสบการณ รวมกับทีมจิตอาสา และเจาหนาที่สาธารณสุข  

3) ทัศนคติตอการตายดี 

ในการศึกษานี้เปนการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการ/แนวคิดเก่ียวกับการตายดี ที่แบง

ระดับความคิดเห็นจาก มาก ปานกลาง และนอย ผลการสํารวจสรุปไดวา ผูตอบเกือบทั้งหมด (รอย

ละ 95) เห็นดวยในระดับมากวา การตายดีคือการทําใหผูปวยหมดหวงกอนตาย และผูตอบรอยละ 

93 เห็นดวยในระดับมากวา การชวยใหผูปวยตายดี เปนการคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ

ผูตอบรอยละ 90 เห็นดวยในระดับมากวา การจัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับผูปวยระยะสุดทาย ชวยให

ผูปวยจากไปอยางสงบ  

สวนในเร่ืองการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองความตาย พบวา ผูตอบรอยละ 85 เห็นดวยในระดับมาก

วา ผูปวยระยะสุดทายควรไดรับรูขอมูลเก่ียวกับโรคที่เปนและระยะเวลาที่เหลืออยูในชีวิต ผูตอบ

รอยละ 71 เห็นวา ความตาย หรือ การเตรียมตัวกอนตาย เปนเร่ืองที่พูดคุยกันอยางตรงไปตรงมา 

และผูตอบรอยละ 70 เห็นวาการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองความตาย ไมใชเร่ืองอัปมงคล  จากขอมูล

ดังกลาวนี้ ผูตอบสวนใหญเห็นดวยเก่ียวกับการพูดเร่ืองความตาย หรือ เตรียมพรอมกับความตาย 

กับผูปวย แตก็ยังพบวา หนึ่งในสี่ของผูตอบ มีความคิดเห็นระดับปานกลางไปจนถึงนอย นั่นแสดงวา 

การพูดคุยเร่ืองนี้ อาจพูดไมไดงายนักในบางโอกาสสําหรับผูดูแลอาสา ทั้งนี้ อาจข้ึนอยูกับบริบทของ

ผูดูแลอาสาในเร่ืองการไดรับการยอมรับการมีบทบาทเปนผูดูแล และบริบทของผูฟง ที่เปนตัวผูปวย

เองหรือครอบครัวผูปวย ที่มีการรับรูและเขาในประเด็นออนไหวที่ตางกัน 

จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการตายที่บาน กับตายที่โรงพยาบาล พบวา ผูตอบ

สวนใหญ (รอยละ 70) เห็นดวยวา “ตายที่บาน ดีกวาตายที่โรงพยาบาล” สวนที่เหลือ (รอยละ 30) 

เห็นดวยในระดับปานกลางถึงนอย อาจเปนเพราะในบางกรณี การรอความตายอยูบาน อาจไมไดรับ

การดูแลที่ดีเหมือนอยูในโรงพยาบาล รวมถึงการเดินทางกลับบานมีความยากลําบากสําหรับผูปวยที่

อยูในเขตทุรกันดาร 

โดยสรุปแลว ทัศนคติของผูดูแลอาสาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุข แตใน

เร่ืองการสื่อสารประเด็นที่เก่ียวของกับการตายดี ซึ่งเปนวาทศิลปอยางหนึ่ง เชน สัญลักษณทาทางที่

แสดงถึงความจริงใจ  การใชคําพูดกับผูปวยที่ไมสามารถตอบโตได การพูดใหกําลังใจครอบครัว เร่ือง
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ที่ควรพูดและไมควรพูด การรับฟงความรูสึกของผูปวยและญาติ โอกาสที่เหมาะสมในการเขาเยี่ยม

ผูปวย เปนตน ผูดูแลอาสาทุกคนควรตองมีความรูความเขาใจ และจําเปนตองไดรับการอบรม หรือ

เรียนรูเพิ่มเติม 

4) ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ผูดูแลอาสามักถูกคาดหวังจากบุคลากรสาธารณสุขวา จะสามารถแบงเบาหนาที่การดูแล

ผูปวยแทนได แตในความเปนจริงกลับไมเปนเชนนั้น จะเห็นไดจากเวลาที่ใชในการดูแลผูปวย สวน

ใหญใชเวลาไมเกิน 1-2 ชั่วโมงเทานั้น และไมใชเปนการดูแลแบบตอเนื่อง และการเยี่ยมเยียนผูปวย

สวนใหญเปนไปในลักษณะของการใหกําลังใจ นําสิ่งของไปให ดังนั้น บทบาทของ อสม. ในการดูแล

ผูปวยระยะสุดทาย จึงไมเปนไปตามความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เปนไปไดวา ผูดูแล

อาสาสวนใหญเปน อสม. มีอาชีพเปนเกษตรกร มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน นอกจากตอง

หารายไดเลี้ยงครอบครัวแลว ยังตองทําหนาที่ดูแลคนในครอบครัวอีกดวย จึงทําใหดูแลผูปวยไมได

เต็มแรงมากนัก งานอาสาสมัครดูแลผูปวยเปนงานที่มีคาใชจาย เชน คาเดินทาง คาใชจายที่เกิดข้ึน

เล็กๆ นอยๆ เพื่อผูปวยและครอบครัวที่ยากไร ดังนั้น ควรมีแรงจูงใจใหกับผูดูแลอาสา โดยเฉพาะ 

อสม. ที่ดูแลผูปวยในชุมชนชนบท เชน คาเดินทาง หรือสินน้ําใจ ทางองคกรปกครองทองถ่ินและ

หนวยบริการสาธารณสุขในชุมชน ควรมีการจัดสรรเงินจากกองทุนที่เก่ียวกับชวยเหลือผูปวยยากไร  

หรือเพื่อจัดซื้ออุปกรณชวยเหลือผูปวย มาสนับสนุนการทํางานของ อสม. ก็อาจชวยทําให อสม. มี

กําลังใจในการทํางาน และพัฒนาศักยภาพการทํางานในหนาที่นี้ไดดียิ่งข้ึน    

 

1.4.3.  พระสงฆจิตอาสา 

1) สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

พระสงฆจิตอาสาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 76 รูป นี้ มากกวารอยละ 50 ของผูตอบมีอายุ

ระหวาง 40-59 ป โดยที่ 3 ใน 4 ของผูตอบบวชมาแลวอยางนอย 5 พรรษา สําหรับระดับการศึกษา

ทางโลก พบวา รอยละ 46 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และรอยละ 36 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่เหลือมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนระดับการศึกษาทางธรรม แผนกบาลี พบวา

ผูตอบสวนใหญ หรือราวรอยละ 72 จบนักธรรมเอก และแผนกเปรียญ พบวา สวนใหญ หรือรอยละ 

76 ยังไมไดเปรียญธรรม  

กลาวถึงบทบาทการเยี่ยมบานผูปวยในชุมชนหรือในโรงพยาบาล พระสงฆ พบวา เกือบรอย

ละ 60 ไดเคยรับนิมนตไปพูดคุยกับผูปวย ใหผูปวยไดถวายสังฆทาน ใหศีลใหพรผูปวย สวนความถ่ี

ในการเยี่ยมผูปวยนั้น มีผูตอบเพียงรอยละ 30 เทานั้น ที่ไปเยี่ยมบอยๆ จนถึงไปเยี่ยมเปนประจํา 

สวนที่เหลือคือ รอยละ 43 ยังไมเคยไปเยี่ยมผูปวยเลย สวนพระสงฆที่เคยเยี่ยมผูปวยนั้น เกือบ
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คร่ึงหนึ่งของผูตอบทั้งหมดมีบทบาทยังไมถึงหนึ่งป สวนผูที่มีบทบาทมากกวาหนึ่งปข้ึนไปแตไมเกิน 

10 ป มีอยูรอยละ 42 สวนผูที่มีบทบาทเยี่ยมผูปวยมาแลวกวา 10 ป มีเพียงรอยละ 11 

เมื่อสอบถามถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจในการดูแลจิตใจผูปวยระยะสุดทาย พระสงฆกลุม

ตัวอยางเกือบทั้งหมด หรือกวารอยละ 90 ใหเหตุผลตามลําดับความมสําคัญ คือ หนึ่ง อยากใหผูปวย

ที่ศรัทธาในหลักคําสอนของพุทธศาสนา ไดมีโอกาสพูดคุยกับพระ ไดสวดมนต หรือทําบุญตักบาตร 

หรือเปนผูนําทางใหผูปวยหลังจากเสียชีวิตแลว ไปสูภพภูมิที่ดีตามความเชื่อของคนไทย สอง ผูตอบ

มองวาการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนกิจของสงฆที่สงเสริมภาพลักษณที่ดีของสงฆ สาม เขาใจถึง

สภาวะจิตใจของผูปวย อยากชี้นําใหผูปวยมีความสงบ สบายใจ และกลาเผชิญกับความตาย สี่ เห็น

ผูปวยที่เปนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ อยากใหเตรียมความพรอมเร่ืองการตาย และพูดคุยอยาง

ตรงไปตรงมา และสุดทาย เห็นวาเปนกิจกรรมที่มีคุณคาทางจิตใจของผูตอบ  

สวนประเด็นที่ไมใชแรงจูงใจสําคัญตอพระสงฆจิตอาสาในการมีบทบาทดูแลผูปวยระยะทาย

คือ ทางทีมบุคลากรทางการแพทยเชิญชวนใหทํากิจกรรมเยี่ยมผูปวยรวมกันใหครบทีม  

2) ศักยภาพของพระสงฆจิตอาสา ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

เมื่อสอบถามการเคยเขารวมอบรมเสริมความรูดานการดูแลหรือเยียวยาจิตใจผูปวย พบวา 

ผูตอบสวนใหญ (รอยละ 70) ไมเคยไดเขารวมการอบรมในเร่ืองนี้มากอน สวนผูที่เคยไดรับการอบรม 

สวนหนึ่งเขารวมอบรมที่จัดโดยเครือขายพุทธิกา และสวนหนึ่งเขารวมอบรมในหลักสูตร “พระคิลา

นุปฏฐาก” หรือ “พระอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด (อสว.)” ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

หากพิจารณาศักยภาพของพระสงฆจิตอาสาที่เปนกลุมตัวอยางนี้ กลาวไดวา สวนใหญมีขอมูล

ความรูตลอดจนความสามารถดานเยียวยาผูปวยที่ไมพรอม ตอการนําไปสื่อสารกับผูปวย ทําใหเห็น

ไดวา ผูตอบสวนใหญ (รอยละ 70) มีบทบาทในการเยี่ยมผูปวยที่บานหรือที่สถานพยาบาล นานๆ 

คร้ัง (3-4 เดือนตอคร้ัง) จนถึง ไมเคยไดเขาเยี่ยมผูปวยเลย ดวยเหตุไมพรอมในเร่ืองดังกลาวนี้ จึง

เห็นไดวาในสวนของขอเสนอแนะจากพระสงฆจิดอาสาสวนใหญจึงมุงหวังอยากใหมีการจัดอบรม

เสริมความรูที่ในเร่ืองการพูดคุย การปฏิบัติตอผูปวย หลักจิตวิทยา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาการ

ของโรคในระยะสุดทาย โดยจัดใหมีการอบรมเปนประจําและตอเนื่อง และมีเครือขายการทํางาน

พระสงฆจิตอาสาดานดูแลสุขภาพเกิดข้ึนทั่วทุกภูมิภาค 

3) ทัศนคติตอการตายดี  

เมื่อศึกษาทัศนคติตอการตายดีของพระสงฆกลุมตัวอยางตอมุมมองสามประเด็น คือ หนึ่ง 

ความหมายของการตายดี สอง การตายดีมีความหมายตอมนุษยอยางไร และสาม ความสําคัญของ

พระสงฆตอผูปวยระยะสุดทาย พบคําตอบที่มีนัยยะสอดคลองกันเปนสวนใหญ นั่นคือ ในมุมมอง

ของพระสงฆจิตอาสา ความหมายของการตายดี ประกอบดวยคําสําคัญ คือ ตายอยางมีสติ, สงบ, ไม
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ทุกขทรมาน, หมดหวง, มีความสุข  และการที่มนุษยควรไดรับโอกาสในการตายดี ผูตอบสวนใหญให

ความเห็นวา เปนโอกาสที่มนุษยจะไดไปสูภพภูมิที่ดี หรือสุคติภูมิ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา 

สวนความเห็นเก่ียวกับความสําคัญของพระสงฆตอผูปวยระยะสุดทาย ผูตอบระบุวา พระสงฆเปน

เสมือนตัวแทนทางจิตวิญญาณ เปนที่พึ่งทางจิตใจ ชวยนําทางจิตสุดทายไปสูสุคติภูมิได  

4) ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

พระสงฆบางรูปขาดความรูความเขาใจในสภาวะทางกายและใจผูปวยระยะสุดทาย นั่นคือ 

เมื่อพิจารณาความรูความเขาใจตอสภาพรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกของผูปวยระยะสุดทาย 

พระสงฆกลุมตัวอยางมีความรูในดานนี้นอยที่สุด ตามที่ไดเปรียบเทียบกับทีมบุคลากรสาธารณสุข 

และผูอาสาดูแลที่ไดผานการอบรมดานการดูแลสุขภาพหลายหลักสูตรและมีประสบการณดานการ

ดูแลผูปวยมาแลวหลายป ดังจะเห็นไดจากคําตอบที่ระบุวา ตัวผูปวยเปนปญหาและอุปสรรค หรือสิ่ง

ที่ลําบากใจ สําหรับบทบาทการเยียวยาจติใจ อาทิเชน “ผูปวยบางรายไมรับฟง เพราะไมคิดวาตัวเอง

จะตายและไมอยากตาย”, “ผูปวยบางทานไมคอยใหความสําคัญตอการตอบคําถามและการฟง

ปญหาที่เกิดข้ึน”, “ผูปวยยังไมเขาใจบทบาทพระสงฆอยางแทจริง”, “ผูปวยอารมณเหวี่ยงวีน” และ 

“(ผู)ปวยหนักและไมสามารถชวยเหลือตนเองได พูดคุยไมรูเร่ือง รูสึกหนักใจ”  

ตัวอยางคําตอบขางตน ทําใหเห็นไดวาพระสงฆจิตอาสาบางรูป ไมเขาใจ ความรูสึกและ

อารมณของผูปวยระยะสุดทาย ที่กําลังอยูในสภาวะเจ็บปวด ไมสบายตัว เหนื่อย เพลีย ออนแรง สิ้น

หวัง ครุนคิด หวั่นวิตก หวาดกลัวความตาย ตางๆ นานา หากผูปวยไมไดรับการจัดการอาการ

ดังกลาว ก็ยากที่จะสนใจฟงหรือตอบสนองในทางที่พึงพอใจเมื่อภิกษุสงฆมาเยี่ยม ดังนั้น พระสงฆที่

จะเปนผูเยียวยาผูปวยระยะสุดทาย ตองเขาใจประเด็นนี้มากที่สุด  

 

 

2. สถานการณการสรางเสริมสุขภาวะผูปวยระยะสุดทาย: ผลจากขอมูลเชิง

คุณภาพ 

รายงานสวนนี้ นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ในระหวางเก็บขอมูล

ภาคสนามเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะประชุมกลุม 

สัมภาษณรายบุคคล การสนทนาพูดคุยแบบไมเปนทางการ และการสังเกตจากการเยี่ยมผูปวย 

วัตถุประสงคของการนําเสนอนี้คือ เพื่อใหเห็นสถานการณปจจุบันของระบบการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย วาเปนอยางไร และมีประเด็นขอคนพบจากพื้นที่/กรณีศึกษาที่นาสนใจ และขอเสนอแนะ 

อยางไรบาง ผานมุมมองของผูมีสวนเก่ียวของคือ บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข/จิตอาสา พระสงฆจิตอาสา ตลอดจนผูนําชุมชน  



484 

สวนรายละเอียดของการนําเสนอจะเนนการนําเสนอในระดับพื้นที่ ที่ผูใหขอมูลประจําอยูใน

สถานพยาบาล คือ บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา (อสม. พระสงฆ ผูนํา

ชุมชน ฯลฯ) เทานั้น สําหรับรายละเอียดเชิงจํานวน รอยละ ดูไดจากตารางสรุป ทายรายงานสวนนี ้ 

 

2.1. คุณลักษณะของผูใหขอมูล 

กลุมผูใหขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (รอยละ 70) 

และผูที่เก่ียวของ คือ ผูดูแลอาสา พระสงฆ ตัวแทนชุมชน และอ่ืนๆ (รอยละ 30) จํานวนรวมทั้งหมด 

592 คน โดยมีพยาบาลเขารวมใหขอมูลมากที่สุด รองลงมาคือ ผูดูแลอาสา และแพทย สอดคลอง

กับสภาพความเปนจริงในการดูแลผูปวยระยะสุดทายคือ พยาบาล ผูดูแลอาสา และแพทย มีสวน

เก่ียวของมากที่สุด สําหรับบุคลากรสาธารณสุขสายอาชีพอ่ืน มีสัดสวนการเขารวมใหขอมูลนอยกวา

กลุมที่กลาวขางตน ดวยเหตผุลหลายประการคือ ไมสะดวกเขารวมในวันที่นักวิจัยเก็บขอมูลในพื้นที่ 

และสวนใหญประจําอยูในโรงพยาบาลขนาดใหญตั้งแตระดับชุมชนทั่วไป รายละเอียดที่จะอธิบาย

ตอไปนี้เปนภาพรวมของผูใหขอมูลตามสายอาชีพ (ดู ตาราง 15 ประกอบ) 

 

2.1.1. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

1) พยาบาล / ผูชวยพยาบาล 

พยาบาลฝายปฏิบัติการมีทั้งผูไดรับการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง และไมไดอบรม 

เปนทีมงานที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายทั้งในโรงพยาบาล และที่บาน ผูใหขอมูลสวนใหญเปนพยาบาล

ฝายงานเยี่ยมบาน ลงชุมชน สวนผูที่ไมไดปฏิบัติการดูแลผูปวยก็คือ อาจารยในมหาวิทยาลัยที่สอน 

จัดอบรม เปนวิทยากรในเร่ืองที่เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง และผูบริหารในระดับ

สวนกลางที่มีสวนเก่ียวของในระดับนโยบาย (จํานวนผูใหขอมูล 245 คน, รอยละ 41) 

2) แพทย 

ผูใหขอมูลสวนใหญ คือหมอที่มีสวนเก่ียวของกับการดูแลแบบประคับประคอง หลักๆ คือ 

เปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว  และอีกสวนหนึ่งเปนผูบริหารสถานพยาบาลที่ใหความสําคัญกับ

การดูแลผูปวยระยะสุดทาย และหมอนักวิชาการที่ทํางานในระดับนโยบาย  (จํานวนผูใหขอมูล 75 

คน, รอยละ 13) 
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3) นักวิชาการสาธารณสุข 

ประกอบไปดวยนักวิชาการที่ทํางานในระดับหนวยงานกลาง ตัวแทนจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ และผูที่เปนผูบริหารหรือเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) (จํานวนผูใหขอมูล 28 คน, รอยละ 5) 

4) เภสัชกร 

สวนใหญคือผูที่ดูแลการใชยา จัดยาสําหรับโรคประจําตัว และยาประเภทโอปออยดพรอม

อุปกรณ มีสวนรวมในการเยี่ยมบานผูปวย (จํานวนผูใหขอมูล 27 คน, รอยละ 5) 

5) แพทยทางเลือก  

ในที่นี้คือแพทยแผนไทยและแพทยแผนจีน ที่มีสวนชวยดูแลผูปวยระยะทายในเร่ืองลดการใช

ยาแผนปจจุบัน แตเพิ่มความสุขสบายมากข้ึน โดยแพทยแผนไทยนําการใชสมุนไพรมาใชกับผูปวย 

เชน ทาแผลกดทับ แกทองผูก หรือใชขจัดกลิ่นไมพึงประสงค ใชบําบัดความเครียด เพิ่มความอยาก

อาหาร การนวดเพื่อผอนคลาย ใชการฝงเข็มบําบัดความเจ็บปวดในผูปวย เปนตน (จํานวนผูให

ขอมูล 11 คน, รอยละ 2) 

6) นักกายภาพบําบดั / นักกิจกรรมบําบัด  

เปนผูดูแลผูปวยติดเตียงในเร่ืองการเคลื่อนไหวทางกาย การกลืนอาหาร และใชกิจกรรม เชน 

ดนตรี ศิลปะ โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการทางสมองรวมดวย  (จํานวนผูใหขอมูล 11 คน, รอยละ 2) 

7) โภชนากร / นักโภชนาการ 

ดูแลเร่ืองอาหารที่ชวยพยุงชีวิตผูปวย คิดสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผูปวยเพื่อใหได รับ

สารอาหารที่ครบถวน คิดคนอาหารที่นอกเหนือไปจากอาหารปน เชน อยูในรูปของไอศกรีม เยลลี 

สําหรับครอบครัวที่ไมสามารถซื้ออาหารผงสําเร็จรูปใหกับผูปวยได โภชนากร/นักโภชนาการชวย

สอนผูดูแลผูปวยในเร่ืองการทําอาหารและใหอาหารทางสายยาง (จํานวนผูใหขอมูล 8 คน, รอยละ 

1) 

8) นักสังคมสงเคราะห 

ผูปวยที่ขาดผูดูแล ครอบครัวผูปวยยากไร จะไดรับการชวยเหลือดานความเปนอยูจาก

หนวยงานทางสังคม องคกรชุมชนที่เก่ียวของโดยการประสานงานจากนักสังคมสงเคราะห (จํานวน

ผูใหขอมูล 6 คน, รอยละ 1) 
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9) นักจิตวิทยา 

 เปนผูดูแลทางดานจิตใจของผูปวยที่อยูในภาวะเครียด กังวลใจ สับสน รวมถึงครอบครัว

ผูปวยที่มีสมาชิกไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยของคนในบาน นักจิตวิทยาบางโรงพยาบาลทํา

หนาที่เปนผูแจงขาวรายใหกับผูปวยและครอบครัว (จํานวนผูใหขอมูล 2 คน, รอยละ 0.3) 

10) นักวิชาการอิสระ 

 ในที่นี้คือ ผูที่รับผิดชอบโครงการยอย ที่อยูภายใตชุดโครงการการสรางเสริมสุขภาวะ

ในชวงทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 (จํานวนผูใหขอมูล 4 คน, รอยละ 0.7) 

 

2.1.2. ผูดูแลจิตอาสา (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน-อสม. และจิตอาสา) 

ผูดูแลอาสา หรืออาจสลับใชกับคําวา จิตอาสา อสม. ซึ่งในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ไมใชสมาชิก

ในครอบครัว และไมใชบุคลากรสาธารณสุข แตเปนบุคคลที่เขารวมทีมบุคลากรดานสุขภาพใน

โรงพยาบาลเพื่อดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาลและบานของผูปวย แบงเปนกลุมใหญ 3 กลุม คือ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จิตอาสาประจําโรงพยาบาล และกลุมที่รวมตัวเพื่อ

ความตั้งใจเดียวกัน (จํานวนผูใหขอมูล 122 คน, รอยละ 21) 

1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

อสม. เปนจิตอาสากลุมที่ใหญที่สุดที่เปนฝายตั้งรับอยูในชุมชน ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 

ผูที่เปน อสม. จะไดรับการอบรมดานการดูแลสุขภาพประชาชนอยางตอเนื่อง ตามสถานการณ

สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในปจจุบันมีอุบัติการณของโรคไมติดตอมากข้ึน เชน โรคเบาหวาน ความ

ดัน โรคเก่ียวกับหัวใจ ปอด ไต ฯลฯ ที่จะมาออกอาการเมื่อผูปวยมีอายุเพิ่มข้ึน ดังนั้น ผูสูงอายุที่

ปวยดวยโรคเร้ือรังจึงมีเพิ่มมากข้ึน จากสถานการณดังกลาว อสม. จึงไดรับการอบรมใหสามารถเปน

ผูดูแลหรือแครกิฟเวอร สําหรับดูแลผูสูงอายุหรือผูที่อยูในภาวะทุพพลภาพในชุมชนดวย และในชวง

ที่แนวคิดเร่ืองการตายดีเร่ิมแพรหลายมากข้ึน รวมถึงการใหผูปวยกลับมาใชชีวิตในชวงระยะสุดทาย

ที่บานได อสม. ทํางานรวมกับสถานบริการสุขภาพในบางพื้นที่จะไดรับการอบรม หรือไดรับขอมูล 

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  

2) จิตอาสาประจําโรงพยาบาล (รพ. / รพ.สต./ ศูนยสุขภาพชุมชน) 

จิตอาสาประจําโรงพยาบาล เปนกลุมที่โรงพยาบาลรับเขามาทําหนาที่ดูแลผูปวยหรือฝกให

เปนแครกิฟเวอร โดยใหมีการอบรมเพิ่มเติมเปนการเฉพาะเพื่อใหสามารถดูแลรางกายหรือใช

อุปกรณทางการแพทยกับผูปวยได รวมไปถึงทักษะการสื่อสารที่เปนกายเยียวยาจิตใจของผูปวยและ

ครอบครัวผูปวย นอกจากในเร่ืองดูแลผูปวย ยังเปนเร่ืองของการจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยและ

ครอบครัวผูปวย จิตอาสากลุมนี้มาจากหลากหลายสาขาอาชพี เชน พอคาแมคาหรือเจาของกิจการ 



487 

อสม. ขาราชการเกษียณ โดยเฉพาะสายงานครูและพยาบาลที่พบมากที่สุด รองลงมาคือผูนําชุมชน 

เชน อสม. กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  

3) กลุมบุคคลที่รวมตัวเพ่ือความตั้งใจเดียวกัน 

ในที่นี้คือ จิตอาสาที่จัดตั้งข้ึนเอง มีแนวทางของตนเองหรือของกลุมในการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย ทั้งที่อยูในโรงพยาบาลหรือที่บาน เชน กลุม I SEE U ในกรุงเทพฯ ซ่ึงอาสาสมัครที่เขารวม

โครงการมีความพรอมเรียนรูในการฝกอบรมการเยียวยาดวยธรรมะ และเรียนรูจากผูปวย เรียนรู

จากอาสาสมัครดวยกัน ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน จัดอบรมใหผูอ่ืนเพื่อเพิ่มความสามารถของ

สมาชิกที่เขามาอยางตอเนื่อง 

 

2.1.3. พระสงฆจิตอาสา 

พระภิกษุที่มีสวนรวมในการเยี่ยมผูปวยและเยียวยาจิตใจผูปวยและครอบครัว ทั้งไดรับการ

นิมนตจากโรงพยาบาล หรือจากครอบครัวผูปวย ตามความตองการของผูปวยที่ตองการที่พึ่งทางใจ 

บางคร้ังไปเพื่อใหผูปวยที่นอนอยูบนเตียงไดทําบญุ ถวายสังฆทาน รับศีลรับพร ทําพิธีตออายุ ซึ่งเปน

เร่ืองของความสบายใจของคนในครอบครัว  บางโอกาสเขาไปพูดคุย ใหกําลังใจ ใหแงคิด ผูปวยที่ยัง

สติสัมปชัญญะ รูปแบบการดูแลจึงมีความหลากหลายทั้งสถานการณและความตองการสวนบุคคล 

ลักษณะการดูแลจิตใจผูปวยโดยพระสงฆมีหลายลักษณะ คือ ทํางานรวมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ 

และผูดูแลจิตอาสา และ ดูแลภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลหรือที่วัด  

ในชวง 4-5 ปมานี้ มีการสงเสริมใหพระสงฆมีบทบาทดานการเยี่ยวยาจิตใจผูปวยมากข้ึน 

สามารถทํางานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ แหลงการเพิ่มศักยภาพของพระสงฆจิตอาสา

เยียวยาผูปวย เชน  

1) เขารวมอบรมเพิ่มศักยภาพเปนแกนนําพระสงฆเยียวยาจิตใจผูปวยจากโครงการที่

รับผิดชอบโดยเครือขายพุทธิกาทั้งในชวงระยะขยายผลเชิงลึกและขยายผลเชิงกวาง   

2) แกนนําพยาบาลจัดอบรม โดยการเชิญแกนนําหรือวิทยากรพระสงฆ จัดฝกอบรมใหกับ

พระสงฆจิตอาสาที่อยูในพื้นที่  

3) เขารวมอบรมในหลักสูตรพระคิลานุปฏฐาก (พระอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด – 

อสว.) 

4) เขารวมอบรมที่จัดโดยเครือขายพระสงฆอาสาคิลานธรรม 

5) ไมเคยเขารวมอบรม แตใชความเขาใจและศึกษาจากธรรมะ และหาความรูดวยตนเอง  
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อันที่จริงแลว พระสงฆจิตอาสาบางรูปเยียวยาจิตใจผูปวยที่อยูในระยะสุดทายเปนบางคร้ัง

บางคราว ข้ึนอยูกับการนิมนตของครอบครัวผูปวยหรือทางโรงพยาบาล แตบทบาททั่วไปแลว เมื่อมี

โอกาสไดเทศนาธรรม  สนทนาธรรมกับฆราวาส สวนใหญมักกลาวถึงเร่ืองการดําเนินชีวิตและเร่ืองที่

เก่ียวของกับความตายอยูแลว  

 

2.1.4. เครือขายชุมชน 

ประกอบดวยสมาชิกในชุมชนทั้งระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอ ที่ทํางานรวมกันภายใต

โรงพยาบาลชุมชน สวนใหญมีตําแหนงหนาที่ในระดับการปกครองสวนทองถ่ิน เชน พัฒนากร 

สมาชิกในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล และ อบต.) กํานัน ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 

ชมรมผูสูงอายุ อาสาสมัครกูภัย ฯลฯ  

 

2.2. การมีสวนรวมของจิตอาสาในการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองในระดับพ้ืนที่ 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอสถานการณปจจุบันของการทํางานกันระหวางจิตอาสากับบุคลากร

ฯ ในการดูแลผูปวย โดยมุงไปที่บทบาทของจิตอาสา (อสม., แครกิฟเวอร, ผูดูแลอาสา, พระสงฆ, 

ผูนําชุมชน และบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ) เปนหลัก สวนบทบาทของบุคลากรฯ ไดกลาวไวอยาง

ละเอียดในรายงานวาดวยเร่ืองศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขแลว (โปรดดูบท

ที่ 2 ของรายงานฉบับนี้)   

สําหรับขอตกลงเบื้องตนของรายงานสวนนี้คือ กลุมบุคคล / กรณีศึกษา / พื้นที่ / หนวยงาน 

/ ที่อางถึง ในที่นี้ เปนขอมูลจากการที่คณะวิจัยไดไปเยี่ยม เก็บขอมูลโดยตรงเทานั้น และกลาวไดวา

หนวยงานและคณะบุคคลที่ไดพูดคุยทั้งหมดมีความโดดเดน/กาวหนาในงานการดูแลแบบ

ประคับประคอง ที่คณะวิจัยไดรับการแนะนําและพิจารณาแลววาควรคาแกการศึกษาเรียนรู สวน

พื้นที่ที่ไมไดระบุถึงในบางหัวขอ เชน ทีมจิตอาสา ทีมบุคลากรฯ ทีมพระสงฆ หรือสถานพยาบาล ที่มี

ความโดดเดน เนื่องดวยขอจํากัดดานเวลาที่ไมสามารถคุยไดทุกประเด็น ทุกคน ในระยะเวลา 3 

ชั่วโมง และในแตละพื้นที่มีความนาสนใจที่แตกตางกัน สวนจังหวัด/พื้นที่ที่มีความโดดเดน แต

คณะผูวิจัยไมไดเขาเยี่ยมดวยขอจํากัดของเวลา และงบประมาณ แตอยางไรก็ตาม คณะวิจัยเชื่อวา 

รายละเอียดที่นําเสนอในที่นี้ เปนความกาวหนาของระบบบริการสุขภาพดานการดูแลผูปวยระยะ

ทายไดเปนอยางดี  

ขอคนพบที่จะนําเสนอตอไปนี้ ประกอบดวย บทบาทของจิตอาสา ทั้งบุคคลทั่วไป และ

พระสงฆ ในฐานะผูดูแลที่ทําหนารวมกับหนวยงานสาธารณสุขในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  

 



489 

2.2.1. บทบาทของผูดูแลอาสา (อสม./แครกิฟเวอร/จิตอาสา รพ.) 

ผูดูแลอาสา (โดยรวมคือ อสม. แครกิฟเวอร จิตอาสา) ที่ใหขอมูล ตางมีทักษะดานการดูแล

ผูปวย มากบาง นอยบาง คละเคลากันไป ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ไดเขามาทําหนาที่ การไดรับการ

อบรมทางดานสาธารณสุขตามความสนใจ แรงจูงใจและความมุงมั่นตั้งใจ และประสบการณการดูแล

ผูปวย ผูดูแลอาสาบางคนเคยผานการดูแลผูปวยมากอน เชน เคยมีอาชีพพยาบาล หรือดูแลคน

ใกลชิด ลูก/คูสมรส/พอแมสูงอายุ/ที่เจ็บปวย สามารถดูแลผูปวยทางกายไดเปนอยางดี ในขณะที่

ผูดูแลอาสาบางทานอาจไมมีความถนัดในการดูแลรางกายผูปวย (โดยเฉพาะจิตอาสาที่เปนผูชาย) 

หรือบางคนอาจมีอารมณสะเทือนใจเมื่อเห็นสภาพของผูปวย แตอยางไร เมื่อมาทําหนาที่จิตอาสา ก็

สามารถทําหนาที่อ่ืนได เชน ดูแลทางจิตใจ ประสานงาน สรรหาความชวยเหลือ ริเร่ิมโครงการ

ชวยเหลือกลุมหรือผูปวยหรือครอบครัวผูปวย ฯลฯ รายละเอียดบทบาทของผูดูแลอาสา มีดังนี้ 

1) เปนทีมพ้ืนที่รวมกับโรงพยาบาลที่เปนฐาน / รพ.สต. / ศูนยสุขภาพชุมชน  

เมื่อ อสม. ไดรับการประสานจาก รพ.สต. ในพื้นที่ ก็จะประสานไปยังญาติพี่นองของผูปวย

เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ ปรับสภาพแวดลอมในบาน และจัดหาอุปกรณชวยเหลือ เชน ถังออกซิเจน เตียง

นอน สวน อสม. ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่มีผูปวยอยู ตองรับผูปวย เพื่อคอยรายงานอาการ ดูแลการใช

อุปกรณที่ติดมากับผูปวย บันทึกการใหยา แจงปญหาหรือเร่ืองสําคัญ ไปยังบุคลากรสาธารณสุขที่

รับผิดชอบ โดยใชไลนกลุมและโทรศัพทในการสื่อสารเปนหลัก     

ระบบจิตอาสาดูแลผูปวยในชุมชนในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป นอกจากสภาพพื้นที่ 

ลักษณะประชากร สภาวะของชุมชนแลว ยังข้ึนอยูกับจํานวนผูดูแลอาสา จํานวนผูปวยติดเตียงที่มี

อยูในชุมชน บางพื้นที่มีการจัดระบบดูแลผูปวยและผูสูงอายุเปนทีม ที่ทําใหผูดูแลสามารถดูแลได

ตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน ทีมแครกิฟเวอร  รพ. แมอาย จังหวัดเชียงใหม, ทีมนางฟา รพ.สต. ตากูก 

อําเภอเขวาสิขรินทร จังหวัดสุรินทร, ทีมจิตอาสา รพ.สต. ดอนชมพู อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา และทีมจิตอาสา รพ.สต. แคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร  

2) ชวยทีมบุคลากรสาธารณสขุในการเยียวยาจติใจผูปวยและครอบครัว 

ผูดูแลจิตอาสาในโรงพยาบาล ชวยแบงเบาภาระดานการพยาบาลในเร่ืองการอยูขางเตียงเปน

เพื่อนผูดูแลในครอบครัว หรือเปนเพื่อนผูปวยในขณะที่ผูดูแลครอบครัวไมอยู หากมีการเยี่ยมบาน

ผูปวยพรอมกับบุคลากรทางการแพทย จิตอาสาที่ไปดวยกัน ถึงแมอาจไมเขาใจลึกซึ้งเก่ียวกับโรค 

แตสามารถที่จะเปนเพื่อนคุยกับคนในครอบครัว อยางนอยก็ทําใหรูวา ยังมีคนที่เขาใจพวกเขา

เหลานั้น อยางเชน กลุมกัลยาณมิตร หรือ เพื่อนชวยเพื่อน ใน รพ. แมสอด จังหวัดตาก และกลุมจิต

อาสา รพ. ปราสาท จังหวัดสุรินทร 
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3) ชวยจัดหาสิ่งสนับสนุนชวยเหลือผูปวยและครอบครัวที่อยูในฐานะยากลาํบาก 

ผูปวยที่ปวยดวยโรคเร้ือรังหรือหมดหนทางรักษา ไมเพียงแตผูปวยเทานั้นที่อยูอยางหมดหวัง 

แตยังสงผลตอคนอ่ืนที่เปนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจน เปนไปไดวาคน

ในครอบครัวคนใดคนหนึ่งตองออกจากการทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เพราะตองอยูดูแลผูปวยที่อาจ

กินเวลาหนึ่งถึงสองป และเปนไปไดวา สมาชิกในครอบครัวไมคนใดก็คนหนึง่ที่จะมีรายไดลดลง หรือ

ขาดรายได และตองเสียคาใชจายเพิ่มในเร่ืองของคาเดินทางเยี่ยมผูปวย คาของใชสําหรับคนปวย

เชน ผาออมผูใหญ อาหารเหลว/สําเร็จรูป หรือนม เปนตน บางครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนวัยศึกษา 

อาจตองทําใหอาจทําใหตองหยุด/ออกจากโรงเรียน 

จึงเห็นไดวาในบางพื้นที่ กลุมจิตอาสาไดทํากิจกรรมระดมทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยและ

ครอบครัวในรูปแบบตางๆ ตามบริบทของพื้นที่ เชน กลุมกัลยาณมิตร หรือ เพื่อนชวยเพื่อน ใน รพ. 

แมสอด จังหวัดตาก ชวยเหลือสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยยากไร ชวยคาเดินทาง ที่พัก อาหาร ใหกับ

ครอบครัวที่มาเฝาดูแลผูปวย กลุมใสใจ-ใจใส  ในโรงพยาบาลสุรินทร ที่มีการอํานวยความสะดวกใน

ดานที่พักใหกับผูปวยและญาติผูปวยในชวงเวลาที่ทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เชนเดียวกับชมรม

บานปนรัก จังหวัดสุราษฎรธานี ที่อํานวยความสะดวกในเร่ืองที่พักแกผูที่ กําลังรักษาตัวดวย

โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ภาคใต 

4) ริเร่ิมกิจกรรมชวยเหลือ 

ผูที่เขามาเปนจิตอาสาในโรงพยาบาล เพื่อดูแลผูปวย นอกจากการดูแลกายและใจแลว ยังได

ชวยเหลือในรูปแบบของระดมทุนในรูปของการรับบริจาคทั้งในรูปของเงินและสิ่งของ เพื่อนํามาใช

กิจกรรมตามความจําเปนสําหรับผูปวย เชน เคร่ืองมือทางการแพทย/วัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง อาหาร

สําเร็จรูป หรือในรูปแบบของการจําหนายสินคาเพื่อนํากําไรมาเขากองทุน เชน ถุงผา พัด ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีการทํายาหมองทั้งขาย และแจกใหผูปวยโดยเฉพาะผูสูงอายุ ไดใชนวดบรรเทาปวด 

หรือ แกวิงเวียนศรีษะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ตัดผมใหผูปวย/ผูสูงอายตุิดเตียง ถึงที่บาน 

ตามที่คณะวิจัยไดพูดคุยกับจิตอาสาใน รพ. สารภี จังหวัดเชียงใหม กิจกรรมการชวยเหลือดังกลาว

ไมใชเพียงแตจิตอาสาที่เปนประชาชนทั่วไปเทานั้น แตยังมีแพทย/พยาบาล/บุคลากรสหวิชาชีพที่มี

จิตอาสาทุกคน ตางรวมมือในกิจกรรมเหลานี้ดวยเชนกัน ในบางโรงพยาบาลมีความจําเปนตองมี

รถยนตสําหรับเยี่ยมบาน หรือรับสงผูปวยระหวางบานกับโรงพยาบาล ซึ่งก็ไดแพทยจัดหารถใหดวย

ทุนสวนตัว หรือบางแหงขอรับบริจาครถยนตเพื่อใชการนี้โดยเฉพาะ   
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2.2.2. บทบาทของพระสงฆจิตอาสา 

1) เยียวยาจิตใจผูปวยในโรงพยาบาล 

พระสงฆที่เขามาเยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลตั้งระดับชุมชนข้ึนไป ซึ่ง

ไดรับการนิมนตจากทางโรงพยาบาล ดวยเห็นวา ผูปวยหลายๆ คน มีนิสัยชอบทําบุญตักบาตร แต

เมื่อปวยนอนรักษาตัวแตอยากตักบาตร หรือถวายสังฆทาน จึงไดใชโอกาสที่พระสงฆมาเยี่ยมผูปวยที่

โรงพยาบาลได จากการพูดคุยกับบุคลากรฯ และพระสงฆพบวา ความตองการสนทนาหรือทํา

พิธีกรรมกับพระสงฆนั้น สําหรับผูปวยบางรายเทานั้นที่รองขอ และการที่พระสงฆมาโรงพยาบาลได

นั้น ก็ตองไดรับการนิมนตเทานั้น และข้ึนอยูกับเวลาดวยเชนกัน แตผูปวยในรายที่กําลังหมดลม

หายใจ ญาติผูปวยตองการใหพระสงฆมาสวดสงวิญญาณ พระสงฆบางรูปอาจจะรับนิมนตในเวลาคํ่า

คืนได   

2) เยียวยาจิตใจผูปวยที่บาน 

กรณีพระสงฆเยี่ยมบานผูปวย พบเห็นไดในชุมชนที่มีวัดอยูใกล พระสงฆอาจเปนลูกหลานคน

ในชุมชน หรือจําพรรษาอยูที่วัดมาเปนเวลานานจนชาวบานคุนเคยและเลื่อมใส และใหความรวมมือ

ในกิจกรรมทางศาสนาเปนอยางดี เมื่อพระสงฆมาเยี่ยมผูปวยดวยตองการใหศีล ใหพร เรียกขวัญ 

ตออายุ จึงทําใหผูปวยและครอบครัวรูสึกตื้นตันใจ แตประเด็นการพูดคุยในเร่ืองความตาย ตองดู

ความเหมาะสมในเร่ืองของความชอบสวนบุคคล และเวลา แตอยางไรก็ตาม พระสงฆหลายรูปได

สะทอนวา การพูดคุยเร่ืองความตาย ไดพูดเร่ืองนี้อยูเสมอเมื่อไดคุยกับฆราวาส หรือเปนหัวขอการ

เทศน 

สําหรับการเยียวยาจิตใจสมาชิกครอบครัวหลังสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักไปแลว มีกรณีหนึ่งที่

นาสนใจวา พระสงฆสามารถใหคติการดําเนินชีวิตแกผูที่ยังมีชีวิตอยูใหกลับมาใชชีวิตอยางปกติสุขได 

แมวาจะใชเวลาระยะหนึ่งก็ตาม อยางเชนกรณีครอบครัวหนึ่ง ที่หัวหนาครอบครัวผูเปนสามีมีอาชีพ

ทําอาหาร โดยที่ภรรยาเปนเพียงแคลูกมือ เมื่อสามีปวยดวยโรคมะเร็ง มีอาการทรุดลงตามลําดับ ผู

เปนภรรยาทุกขใจสาหัสเนื่องดวยไมสามารถสานตอกิจการของสามี และไมสามารถหาเงินเลี้ยงดูลูก

ได อยูดวยความทุกขใจตลอดเวลาในชวงดูแลสามี พระภิกษุรูปหนึ่งทานเลาใหกับคณะวิจัยฟงวา 

หลังจากที่ทานไดไปเยี่ยมผูปวยและครอบครัวรายนี้แลว เขาใจดีถึงสภาพจิตใจของสมาชิกใน

ครอบครัว เพราะทานเองก็เคยมีประสบการณดูแลพอและแมที่ปวยติดเตียง นอกจากรับฟงความ

ทุกขใจของครอบครัวนี้เสมอๆ เมื่อคราวไดมาทําบุญกับทาน ทานยังไดแนะนําใหภรรยาของผูปวย

สงบอาการฟุงซานดวยการทําของชํารวยที่เปนเหรียญโปรยทาน ที่ตองใชสมาธิในการทําและนับ 

ในขณะเดียวก็เปนรายไดอีกทางดวย เมื่อผานไปวิกฤตนี้ไปครอบครัวที่สูญเสียผูเปนสามี/ผูเปนพอนี้ 

ก็กลับมาดําเนินชีวิตตามปกติ  
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3) ดูแลพระสงฆอาพาธ 

สําหรับการดูแลพระที่อาพาธและอยูในระยะทาย ที่ดูแลโดยพระภิกษุนั้น พบวา ใน

โรงพยาบาลที่มีพระสงฆอาพาธรักษาตัว กลุมพระสงฆในวัดจะรวมตัวกันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล เชน 

โรงพยาบาลหลายแหงในจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลชัยภูมิ กลุมสงฆที่รวมตัวเพื่อดูแลผูปวย เชน 

กลุมสงฆจิตอาสาคิลานธรรม ที่ไดรับการอบรมดานการเยียวยาจิตใจผูปวยในโรงพยาบาลที่เปนทั้ง

สงฆและฆราวาส กลุมสงฆสันติภาวันที่มีพระสงฆเปนผูดูแลหลักในสถานที่ที่มีอุปกรณดูแลชวยเหลือ

พรอม เพื่อดูแลพระสงฆที่ปวยระยะสุดทาย ซึ่งการมีพระสงฆชวยดูแลพระสงฆที่เปนผูปวยเปนการ

ชวยใหพระสงฆที่ปวยดวยโรคเร้ือรังไมตองสึกหรือออกจากวัด เพื่อใหลูกหลานชวยดูแล  

 

2.2.3. บทบาทของชุมชน 

ในที่นี้เปนบริบทของชุมชนในเร่ืองการดูแลผูปวยระยะทายที่บาน ซ่ึงประกอบไปดวย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน และฝายชวยเหลือในพื้นที่ ไดแก ผูนําชุมชน

ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกเทศบาล/อบต. ชมรมผูสูงอายุ มัคทายก ฯลฯ ที่ไดมีบทบาท

ในการชวยเหลือผูปวยรวมไปถึงผูยากไรมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันระบบเรียกความชวยเหลือผาน Call 

Center 1699 ทําใหผูปวยที่ตองการความชวยเหลือไดอยูในความดูแลเบื้องตนของบุคลากรทาง

สาธารณสุขไดเร็วข้ึน  สําหรับในชุมชนเขตเมือง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ คณะวิจัยไดเขาเยี่ยม 

“ศูนยสุขภาพชุมชน บานสูงวัยศิริเกษมราชพิพัฒน” ที่สนับสนุนโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน ที่มีการ

ดูแลผูปวยแบบ Day Care โดยจิตอาสาในชุมชนที่ไดรับการอบรมแครกิฟเวอร โดยเก็บคาบริการ

ดูแลผูปวยวันละ 100 บาท ถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยเหลือครอบครัวผูปวยที่มีรายไดนอย และไม

สามารถดูแลผูปวยไดในตอนกลางวัน และอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของพระสงฆ

ในการเปนแกนนําใหสมาชิกชุมชนรวมมือรวมใจกันในการดูและผูปวยระยะทายในชุมชน ดังเชน 

ชมรมชายผาเหลืองเพื่อเพื่อนผูปวยระยะทาย วัดหวยยอด อ. หวยยอด จ.ตรัง 

 

2.3. ประเด็นขอคนพบจากพ้ืนที่/กรณีศึกษาที่นาสนใจ และขอเสนอแนะ  

จากการพูดคุยอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ กับบุคคลที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตั้งแตระดับผูดูแลนโยบาย ผูบริหาร

องคกร/สถานบริการ ผูปฏิบัติงาน, ผูดูแลอาสา ผูดูแลในครอบครัว ครอบครัวผูปวย ผูปวย ผูนํา

ชุมชน พระสงฆ รวมถึงการสังเกตสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวยทั้งที่บาน และ

สถานพยาบาล มีประเด็นขอคนพบที่นาสนใจ 8 ประเด็นหลัก (ในแตละประเด็นที่นําเสนออาจมี

มายาคติที่แฝงอยู) คือ 1) ประเด็นเก่ียวกับจิตอาสาและทิศทางการสนับสนุน 2) ประเด็นดานพื้นที่ที่
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มีลักษณะเฉพาะ 3) ประเด็นเก่ียวกับโอกาสในการเลือกตาย 4) ประเด็นดานการสื่อสาร 5) ประเด็น

ดานความเชื่อทางศาสนา 6) ประเด็นดานการประเมินผูปวยทางดานจิตวิญญาณ และ 7) ประเด็น

เก่ียวกับการดูแลพระสงฆอาพาธระยะสุดทาย รายละเอียดแตละประเด็นมีดังนี้ 

 

2.3.1. ประเด็นเกี่ยวกับจิตอาสาและทิศทางการสนับสนุน 

จากการสัมภาษณพูดคุยผูใหขอมูลที่เปนจิตอาสา พบประเด็นที่นาสนใจคือ  

- เขาใจผูปวยและครอบครัว เพราะเคยผานประสบการณเชนเดียวกัน:  ความคลายคลึง

ในกลุมผูดูแลอาสาสามกลุมหลักดังที่กลาวไวขางตน คือ ประสบการณที่เก่ียวของกับผูปวยระยะ

สุดทายใน 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง เคยดูแลคนใกลตัวที่ปวยติดเตียงหรือใกลเสียชีวิตมากอน เชน  พอ 

แม  สามี พี่นอง และสอง ตนเองเคยปวยเปนโรคมะเร็งและผานความเปนความตายมาได ดังนั้น จึง

สามารถดูแลรางกายผูปวยได และเขาใจความรูสึก อารมณ ความตองการของผูปวยไดเปนอยางดี 

อยางเชน ผูปวยมีความรูสึกเครียด ดุดา ก็จะรับมือไดดี เชน เขาไปกอด ไปหอม รับฟง หยอกลอให

หายโกรธ บางครอบครัวมีความขัดแยงกัน มีเร่ืองกินแหนงแคลงใจเร่ืองการแบงมรดก และเปนที่นา

สังเกตไดวา ผูปวยบางคนจะอารมณดีเมื่ออยูกับคนอ่ืนที่ไมใชญาติเปนผูดูแล  บุคคลที่สามเชนผูดูแล

อาสา สามารถชวยทําหนาที่การดูแลไดดี หรือชวยคลายความบาดหมาง ใหครอบครัวหันกลับมา

ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บปวย 

- ชวยแบงเบาภาระบุคลากรสาธารณสุข: การดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนงานที่ตองใชเวลา 

ลําพังแตพยาบาลไมอาจทุมเวลาดูแลผูปวยหนึ่งคนอยางเต็มที่ได ดังนั้น อสม. ที่อยูในชุมชน หรือ 

จิตอาสา รพ. สามารถทําหนาที่แทนพยาบาลได เชน ทําความสะอาดรางกายผูปวย ทําแผลกดทับ 

พลิกตัว ดูแลการขับถาย ใหอาหาร น้ํา ยา และดูแลอุปกรณชวยพยุงชีวิตที่ติดตัวผูปวยได สวนผูที่

เคยไดรับการอบรม หรือฝกทักษะการเยียวยาผูปวย สามารถเปนเพื่อนคุย อยูขางเตียง เพื่อใหผูปวย

ไมรูสึกโดดเดี่ยว เมื่อผูปวยระยะสุดทายกลับมาพักรักษาตัวอยูที่บาน ทําหนาที่รายงานหรือแจง

อาการข้ึนลงของผูปวยไปยังบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่คอยติดตามอยู การชวยเหลือลักษณะ

เชนนี้ ทําใหไมจําเปนตองพาผูปวยไปโรงพยาบาลโดยไมจําเปน  

ในหลายๆ พื้นที่ อสม. ยังชวยสอดสองผูปวย ที่เขาไมไดรับการดูแลรักษาจากสถานพยาบาล

ในพื้นที่ เชน รพ.สต. หรือ ศูนยบริการสุขภาพ อยางเชนกรณีผูปวยขอกลับจากโรงพยาบาลเมื่อรูวา

โรคของตนรักษาไมหาย และไมมีการสงตอไปยังสถานบริการเครือขายหรือในพื้นที่ เมื่อ อสม. พบ

ผูปวยที่ไมไดรับการดูแล จึงแจงไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่ หรือกรณีที่พบผูปวยในชุมชน แตผูปวย

ที่มีอาการรุนแรง ไมไดเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล อสม. จะแจงไปยังสถานพยาบาลที่อยูใน

ชุมชน เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาอยางทันทวงที 
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- ประหยัดคาใชจายของครอบครัวที่ไมมีผูดูแล: ผูดูแลอาสามีความสําคัญตอผูปวยที่มีญาติ

เพียงคนเดียวที่ตองทํางานหาเงิน หรือผูปวยอยูกับเด็กหรือผูสูงอายุที่ไมสามารถทําหนาที่ดูแลแทน

พยาบาลได 

- ชวยเหลือผูปวยถูกทอดทิ้ง: ผูปวยหลายรายโดยเฉพาะที่ยากจน เมื่อมีสภาพชวยเหลือ

ตัวเองไมได และไมสามารถหารายไดใหครอบครัวได เสี่ยงตอการถูกทอดทิ้ง เชน ผูปวยถูกคูครองทิ้ง

ไปมีครอบครัวใหม ใหอยูกับลูก หรืออยูตัวคนเดียวเพราะลูกหลานไปทํางานที่อ่ืนหรือไมยินดีในการ

ดูแล ผูดูแลอาสาเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยเหลือผูปวยในชุมชนที่ถูกทอดทิ้งไดมาก 

- ประสานชุมชนไดโดยงาย: อสม. เปนที่รูจักในชุมชน และ เขาถึงบานเรือนของผูปวยได

งาย เปนสื่อกลางระหวางครอบครัวผูปวยและบุคลากรทางสาธารณสุข และประสานความชวยเหลือ

ไปยังองคกรชุมชนหรือองคกรปกครองทองถ่ินในเร่ืองจัดเตรียมที่พักผูปวยใหพรอมทั้งอุปกรณ

ชวยเหลือ จัดทีมอาสาดูแล จัดหารถรับสง ฯลฯ  

- การทํางานเปนทีม ทําใหภารกิจสําเร็จลุลวงเร็ว: การดูแลรางกายผูปวยระยะสุดทาย 

หรือผูปวยติดเตียง เปนงานที่ตองใชเวลา บางพื้นที่มีการรวมตัวของผูดูแลอาสาไดดี โดยเฉพาะทีม 

อสม. หรือแครกิฟเวอรในชุมชน ทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ สวนตัวผูดูแลอาสาเอง ไม

เหน็ดเหนื่อยเกินไปกับการทําหนาที่หลายอยาง ใชเวลาลดลงในการดูแลผูปวยแตละเคส และผูปวย

ในชุมชนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง นอกจากนี้ยังพบวา การทํางานเปนทีมหรือไปดวยกันเปนกลุม จะ

ชวยในเร่ืองความปลอดภัยของผูดูแล หากตองไปในชุมชนที่ไมคุนเคย หรือไมคุนเคยกับครอบครัว

ผูปวย ครอบครัวผูปวยมีปญหาขัดแยงกัน เปนตน 

นอกจากนี้  ยังไดคนพบวา องคประกอบ 3 กลุม ที่ประกอบไปดวยทีมบุคลากรทาง

สาธารณสุขครบสหวิชาชีพ ผูดูแลจิตอาสา และพระสงฆจิตอาสาหรือผูนําจิตวิญญาณ ไมไดบงบอก

วา ผูปวยไดรับการดูแลที่ดี การมีบุคลากรหนึ่งถึงสองคน หรือมีจิตอาสาหนึ่งหรือสองคน ผูปวยก็

ไดรับการดูแลที่ดีได ทั้งทางกายและใจ และสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได ทั้งนี้ เพราะบางพื้นที่ 

ชุมชนที่หางไกลจากเมือง ขาดแคลนบุคลากรบางสาขาวิชาชีพหรือไมสามารถเยี่ยมบานได มีเพียง

หมอและพยาบาลเปนหลักเทานั้น หรือ บางชุมชนพระสงฆจิตอาสาสามารถทําไดแคการประกอบ

พิธีกรรมเปนหลัก บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีประสบการณ มีความเขาใจธรรมชาติของการตาย 

เขาใจแกนแทของศาสนาที่นับถือ และเขาถึงจิตใจของผูสูญเสีย ก็สามารถเปนที่พึ่งทางใจให

ครอบครัวผูปวยได หรือเปนผูปลดเปลื้องสิ่งที่คางคาใจของผูปวย อยางที่เกิดข้ึนในหลายๆ พื้นที่ที่

คณะวิจยัไดไปเยี่ยม  

และจากการพูดคุยพระสงฆที่เขารวมการวิจัย ในประเด็นเก่ียวกับการเปนจิตอาสาเพื่อ

เยียวยาจิตใจผูปวยระยะสุดทาย ที่มีพระสงฆเขารวมนอย คําตอบที่สําคัญคือ พระบวชใหมมีนอย, 

จําพรรษาไมนาน, ไมไดมีใจอาสา, ไมมีความสามารถ นอกเหนือจากนี้คือ กังวลเร่ืองการผิดศีล การ

ปลงอาบัติ เปนตน 
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สําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับการสนับสนุนบทบาทของผูดูแลอาสาใหไดรับการยอมรับมาก

ข้ึน เพิ่มจํานวนผูมีใจอาสาเขามาดูแลผูปวยระยะสุดทาย และเกิดระบบการทํางานของจิตอาสาดูแล

ผูปวยที่ดียิ่งข้ึน สถานพยาบาลควรมีการสนับสนุนดังนี้ 

 - ระบบการคัดเลือกและฝกอบรม: เพื่อใหไดจิตอาสาที่ไดใหเวลาในการพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง และใหเวลาในการดูแลผูปวย  

 - ระบบการเชิดชูคุณงามความดี: ไดแก การใหรางวัล การชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 

 - ระบบสนับสนุนโดยเจาหนาที่รัฐ: ดวยการใหเกียรติ ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับ

ฟงความคิดเห็น สนับสนุนการรวมกลุมการทํางาน หรืออํานวยความสะดวก 

 - ระบบการบริจาคเพ่ือวัตถุประสงคของการทํางานจิตอาสา: เพื่อใหจิตอาสาที่มีรายได

นอย หรือยังตองทํางานเลี้ยงชีพ ไดมีเงินสนับสนุนการทํางาน เชน คารถ คาอาหาร คาดําเนินการที่

เก่ียวของกับการดูแลผูปวย ฯลฯ 

 

2.3.2. ประเด็นดานพ้ืนที่   

ในสวนของประเด็นดานพื้นที่ ตองการชี้ใหเห็นวา ในพื้นที่หางไกลความเจริญ โดยเฉพาะใน

พื้นที่ภูเขาสูง ที่ผูปวยสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุ มีรายไดนอย พื้นที่ติดชายแดนที่มีกลุมตางชาติ 

หรือไรสัญชาติ มาใชบริการ เชน พื้นที่แมสอด จังหวัดตาก และแมอาย จังหวัดเชียงใหม ตามที่

คณะวิจยัไดลงพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เขตเมืองแลว จะเห็นความทาทายของทีมดูแลรักษาใน

เร่ืองของภาษา, วิถีชีวิต/ความเชื่อ/สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ, ความคาดหวังในการรักษา, ปญหาซ้ําซอน

ของครอบครัวผูปวยที่สวนใหญเปนกลุมที่ยากไร ดังตัวอยางพื้นที่แมสอด ที่คณะผูวิจัยไดเขาเยี่ยม

โรงพยาบาลแมสอด รับฟงระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดยสรุปดังนี ้

อําเภอแมสอด อยูทางตะวันตกของจังหวัดตาก ติดชายแดนประเทศเมียนมาร มีโรงพยาบาล

แมสอดและเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการรับสงตอ 4 แหง คือ โรงพยาบาลที่อยูในอําเภอพบ

พระ อําเภออุมผาง อําเภอแมระมาด  และอําเภอทาสองยาง ใหบริการประชากรในพื้นที่ที่มีทั้ง

ตางชาติ กลุมชาติพันธุ และคนพื้นราบ การดูแลผูปวยในพื้นที่ที่ครอบคลุมไปถึงสังคม จิตใจ และจิต

วิญญาณ ทําใหโรงพยาบาลตองมีการทํางานรวมกันระหวางทีมบุคลากรสหวิชาชีพ ตัวแทนพระสงฆ 

ตัวแทนศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต ตัวแทนชุมชนหรือจิตอาสา อีกทั้งยังมีระบบที่สนับสนุนใหมี

การดูแลตอเนื่องทั้งผูปวยและครอบครัวผูปวยที่อยูในฐานะยากลําบาก ใหดําเนินชีวิตตอไปได เชน 

กองทุนสําหรับดูแลผูปวยและครอบครัวผูปวยที่ยากไร การชวยเหลือผูปวยที่รวมไปถึงสมาชิกใน

ครอบครัวที่เปนเสมือนหนาที่สําคัญไมเพียงแตหมอพยาบาลที่ดูแลรักษาโรคเทานั้น แตยังรวมถึง

นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาล 
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 สวนกรณีโรงพยาบาลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม นําเสนอใหเห็นบริบทของ

พื้นที่ บทบาทของผูดูแลผูปวยทุกกลุม ความตองการของครอบครัวผูปวย การรับมือของครอบครัว

กรณีที่มีผูปวยในบาน และอ่ืนๆ ดังนี้ 

อําเภอแมอาย ประกอบดวยประชากรที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งชาว

พื้นเมืองและชาวภูเขา ที่มีทั้งคนไทยและไมใชสัญชาติไทย อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งพื้นราบ

และภูเขาสูง จึงสงผลตอเศรษฐกิจและสังคม ที่กลาวมานี้เปนองคประกอบที่ทําใหการดูแลผูปวย

ระยะสุดทายมีความเฉพาะตัว ตางจากพื้นที่อ่ืน แตสิ่งที่ไมแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ คือ คนรุนหนุมสาว

ยายถ่ินไปทํางานในเมือง ทิ้งพอแมสูงอายุไวขางหลัง เมื่อถึงคราที่คนในครอบครัวเจ็บปวย จึงขาด

สมาชิกครอบครัวเปนหลักในการดูแล คนสูงอายุที่ยังอยูเปนเสียเองทั้งผูดูแล และผูเจ็บไขไดปวย 

ในชวงไมก่ีปที่ผานมา ทางหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่จึงมีการสรางจิตอาสา ซึ่งเปนทั้ง อสม.  ที่

เปนอยูแตเดิม และประชาชนทั่วไปที่สนใจเปนผูดูแล หรือ แครกิฟเวอร ใหมีทักษะในการดูแลผูปวย

โดยเฉพาะผูสูงอายุ และผูปวยติดเตียง จึงทําใหผูปวยในชุมชนไดรับการดูแลที่มีคุณภาพจากแครกิฟ

เวอรไมวาจะมีคนในครอบครัวดูแลหรือไมมีก็ตาม 

ในการดูแลผูปวยระยะทายในบริบทของอําเภอแมอายนี้ มีความนาสนใจหลายประการ คือ 

ผูปวยระยะทายเลือกที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะประชากรชาวเขา ผูใหขอมูลไดชี้ใหเห็น

วาลักษณะภูมิประเทศที่เปนปาเขาสูง การรับรูเร่ืองการตายดีของกลุมชาติพันธุ มุมมองตอการรักษา

โดยบุคลากรสาธารณสุข สงผลตอการเลือกการตายดีที่โรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลแมอายก็จัด

ใหมีหองรองรับ ตลอดจนกระบวนการการดูแลแบบประคับประคองแบบองครวม สําหรับผูปวยที่

ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเปนที่เสียชีวิต     

บนภูเขาสูง และยากลําบากในหนาฝน ทําใหการเดินทางมาโรงพยาบาล หรือเดินทางกลับ

จากโรงพยาบาลเปนไปดวยความยากลําบาก ผูปวยสวนใหญ (พบวาปวยดวยโรคมะเร็งมากที่สุด) 

เมื่อรับรูวาโรคที่เปนอยูรักษาไมหาย ญาติมักจะใหผูปวยเสียชีวิตในวอรด เพราะหากนํากลับบาน 

เห็นผูปวยมีอาการแยลง อาจทําใหรูสึกตกใจ ทําอะไรไมถูก ในที่สุดก็ตองสงผูปวยกลับมา

โรงพยาบาลอีก และโดยความเชื่อมั่นในการดูแลแลว เชื่อวาการนอนอยูในโรงพยาบาลมีหมอ

พยาบาลดูแลตลอดเวลา มีอุปกรณพรอม ก็ยังดีกวาอยูที่บาน ที่ไมมีใครดูแลอยางใกลชิด แมวาหมอ

พยาบาลยืนยันวา ผูปวยอยูบานก็จะมีการเยี่ยมบาน มีเคร่ืองชวยพยุงชีวิต จัดบานใหเหมาะกับการ

เสียชีวิตก็ตาม แตทั้งนี้ทั้งนั้น ความตองการของผูปวยระยะสุดทายสําคัญที่สุด เมื่อผูปวยเลือกที่จะ

จบชีวิตที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลก็จะชวยใหโอกาสนั้นได  

ในเร่ืองการสื่อสารกับกลุมชาติพันธุ เปนการเผชิญความทาทายอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ สิ่งที่

หมอสื่อกับผูดูแลผูปวย แตกตางจากผูดูแลผูปวยสื่อกับญาติที่ไมไดใชภาษาไทยในการพูดคุย ทําให

เกิดความไมเขาใจกันเอง หรือไมกันคนละทิศคนละทาง จนทําใหทีมดูแลตองมีการพูดคุยปรึกษากัน

บอยคร้ัง และมีลามชวยสื่อสาร 
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จากปญหาอุปสรรคดานการเดินทาง การสื่อสาร และความตองการของผูปวยและญาติ ทาง

โรงพยาบาลแมอายนั้นเองก็ไดใหความสําคัญกับการดูแลระยะสุดทายที่วอรดมากข้ึนดวยเชนกัน 

รวมไปถึงอํานวยความสะดวกตอการเขามาของผูนําหมูบาน หรือหมอผี ในการทําพิธีกรรมตามความ

เชื่อ เชน เรียกขวัญ ตออายุ ขอขมา เชิญวิญญาณผูปวยกลับบาน ฯลฯ 

การยายโรงพยาบาล โดยการตัดสินใจของญาติ ก็เปนสิ่งที่ทําใหบุคลากรสาธารณสุขรูสึก

ลําบากใจ นั่นคือ ญาติผูปวยโดยเฉพาะญาติทางไกลที่มีอิทธิพลตอครอบครัวผูปวย ที่สนับสนุน

คาใชจายการรักษา ตัดสินใจยายผูปวยที่อยูในระยะสุดทายแลว ไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลใน

เมือง หรือขามอําเภอ ขามจังหวัด ดวยเชื่อวาโรงพยาบาลแหงอ่ืนสามารถรักษาโรคที่เปนอยูใหหาย

ได ทําใหผูปวยตองเดินทางไกล และในที่สุดเสียชีวิตระหวางการเดินทาง หรืออยูในหองฉุกเฉินก็มี  

ที่โรงพยาบาลแมอายถือไดวามีหนวยการดูแลแบบประคับประคองที่เขมแข็ง สิ่งสําคัญคือ 

แกนนําพยาบาลที่เปนกําลังสําคัญ สนับสนุนใหมีอบรมเพิ่มศักยภาพใหเปนผูดูแลผูปวยไดทั้งทาง

กาย ที่จัดข้ึนทั้งในโรงพยาบาลเอง และหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานอ่ืน เชน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และการดูแลทางใจและจิตวิญญาณที่ไดเชิญพระครรชิต อกิญจโน ใหการ

อบรมฝกปฏิบัติมาอยางตอเนื่องหลายรุน  สงเสริมผูรวมทีมใหใชองคความรูในวิชาชีพของตนเองใน

การดูแลผูปวยทั้งในโรงพยาบาลและเยี่ยมบาน สมาชิกในทีมที่เปนคนรุนใหม เมื่อไดเสริมความรู

ความเขาใจในการดูแลผูปวยระยะสุดทายแลว ก็ไดผนวกความถนัดของตนเองในการดูแล อยางเชน 

นักกายภาพบําบัด เขาใจอาการทองผูกผูปวยติดเตียง ใชวิธีการนวดกระตุนการขับถาย สวนแพทย

แผนไทย เล็งเห็นความสําคัญของสมุนไพรในการคลายเครียดของผูปวย เนื่องจากกลิ่นที่มาจากตัว

ผูปวยติดเตียง ทําใหผูปวยเองและคนใกลชิดรูสึกอึดอัดกับกลิ่นไมพึงประสงค จึงไดเอาสมุนไพรที่มี

กลิ่นหอมหอใสถึงไวที่หัวเตียง และยังชวยใหหลับสบายดวย ถึงแมวาบางคนไมไดผานการอบรมใดๆ 

ในเร่ืองการดูแลทางกายใจในผูปวยระยะสุดทาย แตการเรียนรูในทีม การปฏิบัติจริง เก็บเก่ียว

ประสบการณ ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ก็ทําใหแตละสมาชิกในทีมแตละคนทําหนาที่ดูแลผูปวย

เต็มกําลังความสามารถ   

“ทีมแครกิฟเวอร” ชื่อเรียกแทนผูดูแลอาสาในพื้นที่ เปนจิตอาสาที่ผานการอบรมเก่ียวกับ

การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care) ตอมาไดรับการอบรมดูแลแบบประคับประคองที่ทาง

โรงพยาบาลหรือหนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนๆ จัดใหเปนระยะๆ แครกิฟเวอรที่ทํางานมากวาสามป

นับตั้งแตผานการอบรม ในแตละตําบลจึงไดรับความไววางใจจากทางโรงพยาบาลในการดูแลผูปวย 

มีการจัดระบบการทํางานเปนทีม จัดสรรวันเวลาเยี่ยมบานผูปวย แบงหนาที่การดูแล โดยสวนใหญ

แครกิฟเวอรที่พื้นที่นี้จะทํางานเปนทีม ทีมละ 6 คน ชวยกันคนละไมคนละมือ ในการดูแลผูปวยหนึ่ง

คน นับตั้งแตพาอาบน้ํา สระผม ตัดเล็บ ตัดผม เปลี่ยนแพมเพิรส พลิกตัว ทายาแผลกดทับ ตลอดจน

กวาดบาน ซักผา และเปนเพื่อนคุยผูดูแลในครอบครัว 
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การใชเวลาดูแลผูปวยมากนอยข้ึนอยูกับบริบทของครอบครัวผูปวยดวยเชนกัน บาง

ครอบครัวเปนผูสูงอายุดวยกันทั้งคู ตางดูแลกันไมได จิตอาสาตองดูแลทั้งคู ระบบการดูแลโดยจิต

อาสาของพื้นที่นี้มีความเปนระบบ จิตอาสาตางทําหนาที่ดวยความเต็มใจ แมวาการใชเวลาเพื่อดูแล

ผูปวยในชุมชุน ทําใหครอบครัวตนเองขาดแรงงานหลัก แตนั้นไมใชปญหา คนในครอบครัวยอมรับ

และเขาใจในความตั้งใจดีของจิตอาสา  อยางไรก็ดี การจัดระบบจิตอาสาที่มีคาตอบแทนสนับสนุน

การทํางาน ทําใหจิตอาสาของพื้นที่นี้ทํางานไดเต็มที่ ผูดูแลจิตอาสาจะไดรับคาตอบแทนวันละ 60-

80 บาท ตอชั่วโมง ข้ึนอยูกับสภาพผูปวยวาเปนแบบทั่วไปหรือวาติดเตียง ผูปวยหนึ่งจะมีทีมแครกิฟ

เวอรมาดูแลที่บาน สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง 

ผูปวย จากเดิมทําอะไรดวยตัวเอง เปนผูนําของครอบครัว มีบทบาทหลักในครอบครัว แตเมื่อ

ถึงคราชวยเหลือตัวเองไมได ตองใหคนมาชวย หรือในภาวะที่ตองการคนคอยชวยเหลือ กลับไมมีใคร

เหลียวแล ยิ่งกอใหเกิดความเครียด กังวลใจ จิตอาสาที่เคยผานการดูแลผูปวยที่เปนคนในครอบครัว

สามารถรับรูอารมณความรูสึกของผูปวยตรงนี้ได หากในครอบครัวที่มีทิฐิตอกัน การมีผูดูแลที่ไมใช

คนในครอบครัวทําใหลดความตึงเครียดระหวางสมาชิกในครอบครัวและผูปวยได แครกิฟเวอรจิต

อาสาสะทอนวา ถาผูปวยอารมณดี สภาพจิตใจดี สภาพรางกายก็จะดีข้ึน เมื่อผูปวยกับแครกิฟเวอร

คุนเคยกันดีแลว ก็จะทําการคนหาสิ่งที่ผูปวยตองการ หรือจัดหาสิ่งที่ผูปวยตองการ เชน ตองการ

ความสงบเงียบ ฟงเพลงโปรดหรือดนตรีที่ชอบ สําหรับผูปวยที่เคยทําบุญเขาวัดเปนประจํา ก็จะ

นิมนตพระมาใหศีลใหพร รับของทําบุญ เปนตน  

พระสงฆจิตอาสา ในพื้นที่อําเภอแมอาย วัดกับชุมชน ยังเปนความสัมพันธที่ไมขาดจากกัน 

การตักบาตรตอนเชา การทําบุญที่วัดในวันสําคัญ เปนวิถีปกติของคนเมืองในพื้นที่นี้ สวนใหญ

พระสงฆก็คือลูกๆ หลานๆ ของคนในพื้นที่ การบวชเปนพระเปนเร่ืองที่นายินดีของผูเปนพอแมญาติ

พี่นอง การนิมนตพระไปเทศนที่บาน เทศนาธรรมทางหอกระจายขาวทองถ่ิน เปนเร่ืองปกติ 

พระสงฆที่มีบุพการีเจ็บปวยก็มักไปเยี่ยมในฐานะลูกเสมอ เชนเดียวกับไปเยี่ยมพระสงฆใน

โรงพยาบาล จากคําบอกเลาของพระสงฆผูใหขอมูล การไปเยี่ยมใหกําลังใจผูปวย เปนสิ่งที่ไดกระทํา

มาเสมอ จนเกิดคําถามภายในใจวา คนเราเมื่อตายแลว มีความสุขอยางไร จึงไดเขารับการอบรมใน

ประเด็นนี้กับทางโรงพยาบาล รวมกับคณะสงฆในจังหวัดเชียงใหม จากนั้นจึงหาขอมูลดวยตัวเอง 

ศึกษาจากพระสงฆที่เปนแกนนําและมีความคิดชัดเจนในเร่ืองการตายดี เมื่อไดรับการอบรมแลว ทํา

ใหเขาใจแนวทางการดูแลรักษาของทีมหมอพยาบาล และตระหนักถึงการดูแลทางจิตใจหรือจิต

วิญญาณที่เปนหนาที่ของแพทย เมื่อไดไปเยี่ยมผูปวยดวยความรูความเขาใจมากข้ึน จึงไดสอดแทรก

เร่ืองการปลอยวาง ไมใหยึดติดกับคําพูดคนอ่ืนที่ทําใหรูสึกเศราใจ หรือไมทอแทเมื่อสิ้นหวังจากการ

รักษา การแนะนําใหผูปวยที่ทอแท หมดหวัง ใหสวดมนต มากกวาการคํานึงถึงเร่ืองความเจ็บปวด

ทางกาย ก็ทําใหคลายความเจ็บปวดลงได ผลลัพธนี้เปนคําบอกเลาที่ผูปวยสะทอนใหพระสงฆจิต

อาสาฟง 
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นอกจากพื้นที่ทางภาคเหนือ ที่สะทอนใหเห็นระบบการดูแลแบบประคับประคองที่มี

ลักษณะเฉพาะแลว ในพื้นที่ทางภาคใต ดังเชน โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ที่คณะวิจัยไดรับ

การแนะนําใหไปเยี่ยมชม เปนพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่ประกอบไปดวยไทยพุทธและมุสลมิ เชนเดียวกับ

บุคลากรสาธารณสุขที่มีทั้งสองกลุมศาสนา บุคลากรตางไดเรียนรูมิติความเชื่อทางศาสนาระหวางกัน 

ที่นาสนใจคือ ระบบการดแูลแบบประคับประคองที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลประมาณป 2560 จากการ

รวมทีมคนทํางานรุนใหมที่ตองการใหมีหนวยบริการผูปวยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 

บุคลากรไดรับการอบรมจากทีมคุณหมอศรีเวียง บุคลากรจัดสรรเวลาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

ที่ไมใหกระทบกับหนาที่รับผิดชอบหลัก บุคลากรที่เก่ียวของนอกจากหมอ พยาบาล และสหวิชาชีพ

แลว ยังมีเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ พัสดุ และขับรถ ในฐานะจิตอาสา ที่รวมคิดรวมวางแผนรวม

ทํางานในการบริการผูปวยระยะสุดทาย เชน ประชาสัมพันธทีมงานดูแลประคับประคอง ฝายพัสดุ

ชวยงานรับบริจาค แจกจายวัสดุอุปกรณใหกับผูปวย และเจาหนาที่ขับรถที่สามารถออกไปชวยให

ออกซิเจนผูปวยนอกเวลาราชการได 

จากที่กลาวมานี้ เพื่อชี้ใหเห็นวา หากมีการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคอง ควรใหความสําคัญกับเร่ืองใดกอน เชน สราง/ปรับปรุงหองดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

เพิ่มบุคลากร ซื้อ/ปรับปรุงรถพยาบาลรับสงผูปวย ฯลฯ หรือควรสนับสนุนใหมีระบบใดเขามาเสริม

บาง เชน ระบบดูแลโดยจิตอาสา ระบบบริจาคและเครือขายสังคม ระบบชวยเหลือผูปวยและ

ครอบครัวที่ยากไร และระบบการรับสงผูปวย 

 

2.3.3. ประเด็นเกี่ยวกับโอกาสในการเลือกสถานที่เสียชีวิต 

สําหรับเร่ืองโอกาสในการเลือกสถานที่เสียชีวิตนั้น มีประเด็นสําคัญคือ การเลือกเสียชีวิตที่

บาน หรือ โรงพยาบาลนั้น การเลือกวาจะเปนที่ใดนั้น มีความแตกตางกันในพื้นที่เขตเมืองและเขต

ชนบท จากการเก็บขอมูลในพื้นที่ พบวา พื้นที่นอกเขตเมือง จากคําบอกเลาของผูใหขอมูล สวนใหญ

เลือกเสียชีวิตที่บาน แตสําหรับในเขตเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่เปนศูนยรวมคนตาง

ถ่ิน สวนใหญเชาที่พักอาศัย ไมวาจะเปนบาน ทาวนเฮาส อพารตเมนต คอนโดมิเนียม ฯลฯ จากคํา

บอกเลาของผูใหขอมูล พบวา อุปสรรคสําคัญที่ผูปวยไมสามารถเลือกตายในที่อยูอาศัยของตนเองได 

เนื่องจากเจาของที่พักอาศัย ไมตองการใหมีผูเสียชีวิตในพื้นที่อยูอาศัย หรืออาจเปนเพราะวา

สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการจากไปอยางสงบ เชน อยูในยานที่แออัด เสียงดัง สถานที่คับแคบ อยูกัน

หลายคน หรือไมมีผูดูแลที่บาน เปนตน ดังนั้น ในบริบทของความเปนเมือง อาจจําเปนตองมีหอง

รับรองสําหรับผูปวยระยะสุดทายและญาติที่ไดใชเวลาคร้ังสุดทายในชีวิตดวยกัน ประเภท Hospice 

care ในทุกสถานพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลตั้งแตระดับชุมชนข้ึนไป สําหรับรองรับ

สถานการณในอนาคต ที่จะมีผูปวยสูงอายุอยูในระยะทายเพิ่มมากข้ึน    
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อีกประเด็นหนึ่งที่ควรไดรับการพิจารณา ในกรณีผูปวยระยะสุดทายที่ไดรับการดูแลจนมี

อาการดีข้ึน เปนผูไรที่พึ่ง ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง ชุมชนควรมีการประสานความชวยเหลือ 

อยางกรณีตัวอยางในพื้นที่แหงหนึ่ง ที่ผูปวยไดมาอาศัยอยูที่วัด โดยทางวัดอนุญาตใหอยูได และมี 

อสม. และเจาหนาที่ รพ.สต. มาดูแลสม่ําเสมอในเร่ืองอาหาร ยา ทําแผล สวนในเวลากลางคืน 

ชาวบานจัดเวรยามเปนกลุม มาดูแลผูปวยที่อยูในวัดนั้น ในกรณีนี้ ชี้ใหเห็นวา การเลือกสถานที่

เสียชีวิต ไมวาใครจะเปนผูเลือกก็ตาม อยางนอยสถานที่มีความสงบ ปลอดภัย มีผูดูแลอยางใกลชิด 

ก็เปนสถานที่ที่ดีที่สุดของผูปวยระยะสุดทาย 

และยังมีประเด็นที่เกิดข้ึนจริงคือ ญาติผูปวยไมตองการใหผูปวยกลับมานอนรักษาตัวระยะ

สุดทายอยูที่บาน โดยเฉพาะในกรณีที่ครอบครัวผูปวยมีสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลได ไมพรอมที่จะ

ดูแลผูปวยเอง และมองวาการดูแลผูปวยเปนหนาที่ของพยาบาลเทานั้น แตอยางไรก็ตาม ทาง

บุคลากรทางสุขภาพยอมตองทําตามความพอใจของผูปวยเปนหลักคือ กลับมาเสียชีวิตที่บาน 

สําหรับในอนาคต ที่จะมีผูปวยระยะสุดทายที่เปนประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน และรูปแบบ

การอยูอาศัยที่เปลี่ยนไป คือ อาศัยอยูกับคูสมรส และ อาศัยอยูตัวคนเดียว (ครองโสด/เลิกรากับ

คูครอง/ไมมีบุตร/คูสมรสเสียชีวิต) อาจจะทําใหระบบการดูแลแบบประคับประคองที่เปนสถาน

บริการมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

 

2.3.4. ประเด็นดานการสื่อสาร   

การสื่อสารเปนเร่ืองยากที่สุด เปนเสียงสะทอนจากทีมดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งหากไมมี

ประสบการณ อาจพูดไมออก หากไมมีทักษะ อาจทําใหสื่อความหมายไมตรงกัน นอกจากนี้แลว 

เวลาที่เหมาะสมในการพูดใหครอบครัวและผูปวยเตรียมพรอมในการใชชีวิตระยะสุดทายก็เปนเร่ือง

ที่สําคัญ เพราะหากพูดผิดที่ ผิดเวลา ก็อาจสรางความไมพอใจใหกับญาติผูปวยได อยางกรณี

ดังตอไปนี้  

- แจงญาติผูปวยใหนําผูปวยกลับบานเร็วเกินไป ทําใหลูกหลานผูปวยเขาใจวา ทาง

โรงพยาบาลไมตองการใหผูปวยอยูตอ หรือเขาใจวา การใหผูปวยกลับไปอยูที่บานคือการ

หมดทางรักษาแลว 

- อธิบายประเด็นการดูแลแบบประคับประคองเร็วเกินไป หรือบอกในสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน 

ดวยความหวังดีที่จะใหผูปวยและครอบครัวมีการเตรียมตัว 

- สื่อสารไมตรงกับสิ่งที่ครอบครัวผูปวยตองการทราบ หรือไมบอกอยางตรงไปตรงมา

เก่ียวกับโรคของผูปวย ดวยเกรงวา หากบอกไปตนอาจจะเปนคนทําใหผูปวยมีอาการ

ทรุดลง 
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อยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการเรียนรูในกลุมบุคลากรทางการแพทย ที่

จะตองหาจังหวะที่เหมาะสมในการสื่อสารการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ในครอบครัวที่ยังไมมี

ความเขาใจประเด็นนี้อยางดีพอ 

 

2.3.5. ประเด็นดานความเชื่อทางศาสนา 

จากการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองการตายดีมุมมองทั้งศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม จากผูที่เก่ียวของ

ทั้งหมด ไมวาจะเปนบุคลากรทางการแพทย พระสงฆ และผูนําทางจิตวิญญาณของแตละศาสนา 

พบวา จุดหมายปลายทางหรือมีความเชื่อในโลกหนาเชนเดียวกัน (ในรายงานนี้ ไมเปรียบเทียบความ

ตางของศาสนา เพราะมีขอมูลกรณีศึกษาของศาสนาอิสลาม กับศาสนาคริสต ไมเพียงพอในการ

อธิบาย) แตอยางไรก็ตาม คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ที่มีความเชื่อในการเวียนวายตายเกิด 

ความเชื่อเก่ียวกับโลกหลังความตาย จากการสอบถามบุคลากรดานสุขภาพและพระสงฆ ตางมีความ

เชื่อไปในแนวทางเดียวกันวา การไปภพภูมิที่ดี หรือ ไมดี ข้ึนอยูกับ “จิตสุดทาย” แมวาจะไมเห็น

ผลลัพธวาจริงหรือไม แตการไปสูภพภูมิที่ดีนั้นยอมเปนที่ปรารถนาของทุกคน ดังนั้น จิตสุดทาย ควร

เปนจิตที่สงบ และเปนจิตที่เปนกุศล ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่เปนความดี ความสุข    

ในทางการแพทย ใชตัวชี้วัดคือรางกายที่ไมแสดงอาการเจ็บปวดทุรนทุรายหรือเหนื่อยหอบ

กอนที่จะเสียชีวิต คือการจากไปอยางสงบ ตัวชวยใหรางกายไมเจ็บปวด คือ มอรฟน สวนในทางจิต 

อาจมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย ข้ึนอยูกับตัวผูปวยวา มีสติสัมปชัญญะหรือไม หากผูปวยรับรู แมวาสภาพ

รางกายโดยรวมไมมีการตอบสนอง อาจสังเกตไดบนใบหนาผูปวย เมื่อมีการสื่อสารกัน เชน มีน้ําตา

ไหล กระพริบตา หรือสงเสียงในลําคอตอบสนอง ลูกหลานหรือคนใกลชิดสามารถพูดคุยใหผูปวยนึก

ถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความสุขได รวมถึงขออโหสิกรรมตอกัน หากผูปวยยังมีสิ่งคางคาใจ หรือยังไมจากไป 

ทั้งที่ถึงเวลาแลว ครอบครัวผูปวยสามารถแกไขสิ่งที่คางคาใจของผูปวยไดไมวาจะเปนคําพูดหรือการ

กระทํา นั่นเปนการจากไปอยางสงบดวยเชนกัน หรือที่เรียกวา นอนตายตาหลับ   

แตมีประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งเปนขอมูลจากพระสงฆรูปหนึ่ง ที่กลาววา การใชมอรฟนแก

ปวดในผูปวยระยะสุดทาย ดวยฤทธิ์ของยาจึงทําใหรางกายคลายความเจ็บปวด แตผลขางเคียงอ่ืน

เชน อาการเบลอ ไมมีสติ นั่นอาจทําใหผูปวยบางคนไมไดมีจิตที่สงบนิง่ เปนสมาธิ หรือมีจิตสุดทายที่

สงบ และอาจไมไดไปสูภพภูมิที่ดีได ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้อยางจริงจัง  

ไมวาจะเปนผูปวยดวยโรคที่ตองดูแลแบบประคับประคองหรือปวยดวยโรคที่รักษาหาย

หรือไมหาย หรือ ผูไมไดมีอาการเจ็บไขไดปวย ก็ตาม หากมีการเตรียมตัวตายดี รวมถึงมีจิตที่สงบนิ่ง 

เปนสมาธิตลอดเวลา ระลึกถึงสิ่งดีงาม ตั้งแตขณะนี้ เมื่อความตายมาเยือน ไมวาจะเปนสาเหตุมา

จากอุบัติเหตุ โรคติดตอระบาด ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ผูที่จิตสุดทายที่ไมไดอยูในความกลัว ความ
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กังวล มีภาพจําตอเหตุการณที่เลวราย ก็อาจจะนําไปสูภพภูมิที่ดีได  ดังนั้น การฝกจิต ฝกสมาธิ จะ

ชวยใหไมเกรงกลัวตอความตาย  

   

2.3.6. ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผูปวยทางดานจิตวิญญาณ 

นับเปนความโชคดี ที่ผูปวยดวยโรคมะเร็ง และโรคเร้ือรัง ที่มีโอกาสไดเขาสูกระบวนการ

รักษาแบบประคับประคอง ไดรับโอกาสในการเตรียมตัวตายที่ดี ในกรณีที่ผูปวยรูถึงโรครายแรงที่

เปน ยอมรับแนวทางการรักษาแบบประคับประคองไดเร็ว กอนโรคดําเนินไปสูระยะสุดทาย เวลาที่มี

คานี้ผูปวยไดสามารถพูดคุยกับครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อชวยปลดเปลื้องความ

กลัว คลายความหวงกังวล ไดพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย อันอาจจะเปนโอกาสใหไดแนว

ทางการดูแลผูปวยทางดานจิตใจ หรือ จิตวิญญาณได ซึ่งผูปวยบางคนมีความตองการไมเทากัน และ

ตางกัน บางคนตองการฟงเทศน ฟงธรรม ตักบาตร ถวายสังฆทาน บางคนตองการอยูกับสัตวเลี้ยงที่

ตนเองรัก หรือชอบฟงเพลง เสียงดนตรี อยากไปเที่ยว แตบางคนไมตองการทําสิ่งใดเลย ถาหากมี

ออกแบบการประเมินทางดานจติใจหรือจิตวิญญาณที่เปนมาตรฐาน ที่ใหครอบครัวสามารถประเมิน

เองไดแมวาผูปวยจะไมมีสติแลว ครอบคลุมทุกความตองการที่ไมใชความตองการทางกาย จะทําให

ผูปวยไมไดรับการยัดเยียดในสิ่งที่ไมตองการ หรือเปนการเติมเต็มความปรารถนาของผูปวย อาจเปน

การบริจาครางกาย อวัยวะ หรือรูปแบบความตองการทางพิธีกรรมทางศาสนา  

 

2.3.7. ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆอาพาธระยะสุดทาย 

เนื่องจากกรณีที่วา พระภิกษุที่จําพรรษามาเปนเวลานาน และอยูในวัยสูงอายุที่มีโรค

ประจําตัว รวมถึงความชราภาพ อาการหลงลืม เขาออกโรงพยาบาลบอยคร้ัง เมื่อกลับมาอยูวัด ไมมี

ผูดูแล ไมมีพระประจําวัดเพิ่ม พระภิกษุที่จําพรรษามาเปนเวลานาน อาจตามหาญาติไมเจอ เมื่อถึง

คราเจ็บปวยเร้ือรัง เขาสูระยะสุดทายชีวิต จะตองลาสิกขาดวยภาวะจํายอม ในบางชุมชนถึงกับ

เรียกรองใหพระภิกษุที่ปวยสึกออกมา เพื่อใชชีวิตฆราวาส ที่ทําใหงายตอการหาคนดูแล ประเด็นนี้ 

มีพระภิกษุที่เปนผูใหขอมูลรูปหนึ่งตั้งคําถามวา ควรสึกพระอาพาธระยะสุดทายหรือไม? เปนการขัด

ตอการกระทําที่ดีของทานหรือไม? และเสนอวิธีการใหมีโยมอุปฏฐาก เพื่อใหการดูแลพระสงฆ

อาพาธผานพนไปได โดยไมตองสึก รวมถึงขอเสนอวา ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองพระสงฆภายในวัด เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล เชนเดียวกับระบบการดูแลผูปวยใน

ชุมชนเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่มีความกาวหนามาก 
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2.4. สรุปตารางขอมูล 

หนวยงานท่ีเขารวมโครงการวิจัยฯ ดังแสดงไวในตารางขางลางนี้ 

ตาราง 14 หนวยงานที่เก็บขอมูลจําแนกรายพ้ืนที่ 

จังหวัด หนวยงาน (ระดับสวนกลางและพ้ืนที่) 
ภาคเหนือ  
เชียงใหม รพ. มหาราชนครเชียงใหม, รพ.สต. บานทาขาม, รพ.สต. หนองหอย, รพ.

สต. บานปาขอยเหนือ, ศูนยสุขภาพชุมชนหนองหาร, รพ. นครพิงค, รพ. สัน
ทราย, รพ. หางดง, รพ. สารภี, รพ. แมอาย 

นาน รพ. นาน, รพ.สต. ไชยสถาน, รพ. ปว, รพ.สต. ศิลาเพชร 
แพร รพ. แพร, รพ.สต. บานถ่ิน 
ตาก รพ. ตาก, รพ. วังเจา, รพ.สต. บานดงซอม, รพ. แมสอด, รพ. แมระมาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอนแกน รพ. ศรีนครินทร, รพ. พล, รพ.สต. เมืองพล, รพ. ขอนแกน 
อุดรธานี รพ. อุดรธานี, รพ. บานผือ, รพ. มะเร็งอุดรธาน ี
เลย รพ. เลย, รพ. เชียงคาน 
บุรีรัมย รพ. พุทไธสง, รพ.สต. บานแวง 
สุรินทร รพ. สุรินทร, รพ.สต. ตากูก, รพ. สนม, รพ.สต. แคน, รพ. ปราสาท, รพ.สต. 

บานปรือ 
นครราชสีมา รพ. โนนสงู, รพ.สต. ดอนชมพ ู
ชัยภูมิ วัดปาสุคะโต 
ภาคใต  
สงขลา รพ. สงขลา, ศูนยสุขภาพชุมชนกุโบร, รพ. หาดใหญ, รพ. เทพา, รพ. สงขลา

นครินทร 
นครศรีธรรมราช รพ. สิชล 
ตรัง รพ. ตรัง, รพ.สต. นาพละ, รพ.สต. นาโยงใต, รพ. หวยยอด, รพ.สต. เขาปูน 
สุราษฎรธานี มูลนิธิบานปนรัก 
ภาคกลาง  
กรุงเทพมหานคร รพ. รามาธิบดี, รพ. เซ็นตหลุยส, รพ. ศิริราช, รพ. ราชพิพัฒน, ศูนยสุขภาพ

ชุมชน บานสงูวัยศิริเกษมราชพพิัฒน, สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิ ี
นนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
 สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 กรมการแพทย 
 สภาการพยาบาล 
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ตาราง 15 จํานวนและรอยละของผูใหขอมูล 

กลุมผูใหขอมลู จํานวน รอยละ 
พยาบาล (รวมอาจารยพยาบาล, ผูบริหารระดับนโยบาย) 245 41.4 
แพทย (รวมอาจารย, นักวิชาการ, ผูรับผดิชอบโครงการ, ผูบรหิารระดับนโยบาย) 75 12.7 
นักวิชาการสาธารณสุข  28 4.7 
เภสัชกร 27 4.6 
แพทยทางเลือก (ไทย / จีน) 11 1.9 
นักกายภาพบําบัด / นักกิจกรรมบําบัด 11 1.9 
โภชนากร / นักโภชนาการ 8 1.4 
นักสังคมสงเคราะห 6 1.0 
นักจิตวิทยา 2 0.3 
นักวิชาการอิสระ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 4 0.7 
ผูดูแลผูปวย (อสม. / แครกิฟเวอร / จิตอาสา)  122 20.6 
พระสงฆ 40 6.8 
ตัวแทนชุมชน (บุคลากรใน อปท. / ผูใหญบาน / กํานัน / มัคทายก) 11 1.9 
ผูนําศาสนาอิสลาม 2 0.3 
รวม 592 100.0 
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3. ผูปวยระยะทาย ‘รูสึกสบาย ไมทุกขทรมาน’ หรือไม อยางไร? :  

คําตอบจากการเยี่ยมบาน 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอประสบการณของคณะวิจัย ติดตามและประเมินผลที่ไดมีโอกาส

เยี่ยมผูปวยระยะทายทั้งที่บานและที่โรงพยาบาลในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2562 โดยผูปวย

ระยะทายที่เขาเยี่ยมทั้งหมดมีจํานวน 47 ราย อยูภายใตการดูแลของโรงพยาบาลที่มีหนวยการดูแล

แบบประคับประคอง (ในที่นี้คือโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งแตระดับศูนย ทั่วไป ชุมชน จนถึงระดับตําบล 

ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง) ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต 

รวม 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แพร นาน ตาก ขอนแกน อุดรธานี เลย นครราชสีมา สุรินทร 

บุรีรัมย สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ (แตที่จริงคณะวิจัยไดมีโอกาสไปเก็บขอมูลใน

พื้นที่ตาง ๆ ทั้งหมดครอบคลุม 18 จังหวัด แตมีอยู 4 จังหวัดที่ไมมีโอกาสเยี่ยมผูปวย คือ จังหวัด

นนทบุรี ปทุมธานี ชัยภูมิ และสุราษฎรธานี เนื่องจากไมมีผูปวยในขณะที่ไปเยี่ยม หรือไมใชองคกรที่

มีสถานภาพเปนสถานพยาบาล ที่มีการดูแลผูปวย แตเปนองคกรดานการบริหารและเปนวัด)  

วัตถุประสงคหลักของการเยี่ยมผูปวยคร้ังนี้ เพื่อดูวาบริการดานการแพทยและสาธารณสุข

แบบประคับประคองในวาระสุดทายของชีวิตที่จัดใหกับผูปวยระยะทายเปนอยางไร และเปนการ

สนับสนุนคุณภาพชีวิตและคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวยมากนอยแคไหน อยางไร             

ในการเขาเยี่ยมผูปวย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเบื้องตนในการเลือกผูปวยระยะทายที่จะเขา

เยี่ยมคือ เพศ โรคที่เปน สถานะทางเศรษฐกิจ 3 ระดับ (ลําบากหรือคอนขางลาํบาก, ปานกลาง และ

ฐานะดี/คอนขางด)ี เขตที่อยูอาศัย (อาทิเชน ใกล-ไกล, ในเขตเมือง-นอกเขตเมือง) แตอยางไรก็ดี ใน

การปฏิบัติงานจริง ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่ไมสามารถเลือกเยี่ยมผูปวยระยะทายตามเกณฑที่กําหนดไว

ไดทั้งหมด เนื่องจากในบางพื้นที่ผูปวยดวนเสียชีวิตกอนที่คณะวิจัยจะเขาไปเยี่ยม นอกจากนี้ ในชวง

วันและเวลาที่คณะวิจัยอยูในพื้นที่บางแหงไมมีผูปวยระยะทาย มีแตผูปวยติดเตียงที่อยูภายใตการ

ดูแลระยะยาว (Long-term care : LTC) หรือบางกรณีไดรับแจงจากบุคลากรที่ดูแลวาครอบครัว

ผูปวยไมสะดวกใหเขาเยี่ยม เปนตน ดังนั้น ขอมูลที่นําเสนอในสวนนี้ จึงเปนการแสดงใหเห็น

สภาพการณตามความเปนจริง ณ ชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูล ไมมีการจัดสภาพแวดลอมหรือการ

เตรียมการใด ๆ ลวงหนา ตลอดจนเคร่ืองแตงกายของผูปวย ยกเวนเพียงบางราย ที่อาจมีการ

ดําเนินการดังกลาว ดวยเกรงวาทีมวิจัยจะเห็นสภาพที่ไมดีของผูปวย   

ขอมูลการเยี่ยมผูปวยระยะทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองจากบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุขที่นําเสนอในรายงานนี้ เปนภาพรวมของการศึกษาคร้ังนี้เทานั้น ไมใชเปน

ภาพรวมของประเทศ และเพื่อใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยจะไมเปดเผยชื่อ-นามสกุลหรือ

ตัวตนของผูปวยและครอบครัว รวมถึงประเด็นที่จะนําความเสื่อมเสียหรือสงผลกระทบเชิงลบตอ

ผูปวยและผูใหขอมูล 
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ขอมูลจากการสังเกตและการพูดคุยที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนขอมูลทั่วไปของผูปวย ในเร่ือง

อายุ โรคที่เปน สภาพทางกาย สภาพทางใจ อารมณ ความรูสึกและปญญา การไดรับการดูแลทั้งจาก

ครอบครัวและผูดูแลอาสา การใชชีวิตระยะสุดทายที่บาน และขอมูลที่เปนขอสังเกตโดยคณะผูวิจัย 

 

3.1. ผูปวยระยะทายคือใคร 

สําหรับคําวา “ผูปวยระยะทาย” (Terminally-ill patient) ภาพที่เปนความเขาใจโดยทั่วไป

คือ ผูที่กําลังเผชิญกับโรคในระยะที่รักษาไมหาย ในบางรายผานการรักษามาเปนระยะเวลานาน 

และยุติการรักษาเมื่อไมสามารถไปตอได  และลักษณะที่สังเกตเห็นไดคือ ผูปวยทรุดลงเปนลําดับ ไม

สามารถพูดคุยไดปกติ กินอาหารนอยลง ใชเวลาหลับนอนยาวนานข้ึน วันและเวลาสุดทายของชีวิต

ของผูปวยไมสามารถกําหนดไดชัดเจน เนื่องดวยแตละคนมีระยะเวลาเร็วหรือชาแตกตางกัน ข้ึนอยู

กับปจจัยหลายอยาง อาทิ ภูมิหลัง หรือประสบการณชีวิต ความสัมพันธในครอบครัว ความเชื่อ 

ศาสนา ทัศนคติ เปนตน ในสวนนี้ จะกลาวถึงภาพรวมในรูปแบบรอยละของผูปวยระยะทาย 

(จํานวน 47 คน) ในเร่ืองอายุ โรคที่เปน สภาวะทางกายและใจในชวงสุดทายของชีวิต สําหรับ

รายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูลทั้งหมดในรูปตาราง จะปรากฏอยูในสวนทายของเนื้อหาวา

ดวยการเยี่ยมบานผูปวยฉบับนี้ 

 

1) ไมนาแปลกใจผูปวยระยะทายอยูในวัยสูงอายุเปนสวนใหญ 

จากการเยี่ยมผูปวยในพื้นที่ ตามสภาพความเปนจริง สิ่งหนึ่งที่เห็นไดอยางเดนชัดคือ สวน

ใหญหรือราวรอยละ 84 ของผูปวยเปนผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป หรือกลาวไดวาในบรรดาผูปวยระยะ

ทาย 10 คน เปนผูสูงอายุถึง 8 คน หนึ่งในสามเปนผูปวยที่อยูในกลุมอายุ 70-79 ป และหนึ่งในสี่

เปนผูที่อายุ 80 ปข้ึนไป การที่พบวาผูปวยระยะทายสวนใหญอยูในวัยสูงอายุเพิ่มมากข้ึน เปน

ปรากฏการณสําคัญอยางหนึ่งของการเขาสูสังคมสูงวัย และเปนแนวโนมที่จะเกิดข้ึนเมื่อสังคมไทย

กาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม การเยี่ยมผูปวยระยะทายในคร้ังนี้ พบวา ผูปวยที่

อายุนอยที่สุด เปนเด็กวัย 9 ป ที่ปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สําหรับผูปวยที่อยูในวัยกําลัง

แรงงานมี 8 ราย ซึ่งสวนใหญปวยเปนมะเร็ง ตามมาดวยการติดเชื้อเอชไอวี และหมอนรองกระดูก

ทับเสนประสาททําใหเดินไมได และผูปวยที่อายุมากที่สุด อายุ 96 ป มีโรคหัวใจเปนโรคประจําตัว 

และรางกายออนกําลังลงไปเร่ือย ๆ  
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2) มะเร็ง คราชีวิตมากที่สุด 

จากการที่คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน ทั้งนี้เปนเพราะความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและ

สาธารณสุข ตลอดจนการแพรกระจายของความรูขาวสารดานสุขภาพและการดูแลตนเองตามสื่อ

ตางๆ คนสวนใหญจึงไมตายกอนวัยอันควร แตกลับพบวา โรคที่คราชีวิตผูสูงอายุมากที่สุดคือ โรคไม

ติดตอ (non-communicable disease) สอดคลองกับสิ่งที่พบในพื้นที่ ที่พบวา โรคมะเร็งเปนโรคที่

พบมากที่สุด (รอยละ 49) ในผูปวยระยะทายโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ อวัยวะที่พบมะเร็ง ไดแก ปอด 

ตับ เม็ดเลือดขาว ลําไส กลองเสียง ตามลําดับ บางรายอยูในระยะลุกลามไปยังกระดูก ปอด ในขณะ

ที่บางรายไมตองการตรวจเพิ่มวามะเร็งที่กําลังเปนอยูในระยะใด นั่นหมายความวา ผูปวยตัดสินใจไม

รักษาตอไปอีกแลว  

หลอดเลือดสมอง (Stroke) เปนโรคที่พบในผูปวยระยะทายรองลงมา ผูปวยที่ไดรับการเยี่ยม

บานสวนใหญ (รอยละ 17) อยูในวัย 70 ปข้ึนไป และผูที่เปนโรคนี้มีโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ รวมดวย ไดแก 

ความดัน เบาหวาน ลมชัก ไต หัวใจ ภาวะสมอมเสื่อม เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา 1 ใน 4 รายของ

ผูที่ปวยดวยหลอดเลือดสมอง เคยหกลม มากอน และเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บและควบคุมโรค

ประจําตัวอ่ืนไดแลวกลับกลายเปนวา ไมสามารถทํากิจกรรมหรือใชชีวิตประจําวันไดเหมือนเดิม  

ไตวายระยะสุดทาย (End Stage Renal Disease; ESRD) เปนโรคที่พบมากรองจาก

โรคมะเร็ง และหลอดเลือดสมอง (รอยละ 10) ผูที่ปวยดวยโรคนี้ก็ยังมีอาการปวยจากโรคแทรกซอน

อ่ืนๆ ดวย เชน เบาหวาน หัวใจ เกาต นอกจากโรคสามอันดับทีพ่บมากที่สุดดงักลาวไปแลวขางตน ก็

ยังพบโรคอ่ืน ๆ ในผูปวยที่อยูในการดูแลแบบประคับประคองในพื้นที่ที่ศึกษา คือ โรคชรา สมอง

เสื่อม ปอดอุดก้ันเร้ือรัง โรคหัวใจ เอชไอวี หมอนรองกระดูกทับเสนประสาทและอุบัติเหตุลมทําให

หลังจากนั้นเดินไมได 

 

3) สภาพรางกายคอยๆ ถดถอย 

ผูปวยสวนใหญมีสภาพทางกายที่ตางกันข้ึนอยูกับระยะเวลาการปวย อาการเฉพาะโรค อายุ 

สภาวะจิตใจ เปนตน ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ไตวายระยะสุดทาย ปอดอุดก้ันเร้ือรัง บางคนมี

สภาพรางกายปกติ ไมปรากฏอาการของโรคที่เปน แตบางรายอยูในสภาวะที่ไมรับรูอะไรอีกแลว มี

เพียงลมหายใจเขาออกที่บอกวาผูปวยยังมีชีวิตอยู จากการสังเกตเมื่อเยี่ยมผูปวย ผูปวยสวนใหญ 

(รอยละ 68) มีสภาพติดเตียง นอนอยางเดียว ไมสามารถลุกนั่งหรือเดินไปไหนได ในขณะที่ผูปวย

รอยละ 15 ยังลุกนั่งได แตไมลงจากเตียง หากจะลงจากเตียงเพื่อนั่งรถเข็นตองมีผูอ่ืนชวย และผูปวย

รอยละ 17 ยังมีการเคลื่อนไหวทางกายหรือทํากิจวัตรไดตามปกติ สามารถไปโรงพยาบาลไดเอง ใน

บรรดาผูที่ใชชีวิตปกติน้ี ผูปวยจํานวน 5 คน เคยเปนผูติดเตียงมากอน และไดรับการดูแลรักษา

จนฟนตัวได กลับมาใชชีวิตไดตามปกติ แตตองใชอุปกรณชวยเหลืออ่ืนๆ เชน อุปกรณชวยเดิน 
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รถเข็น เปนตน แตบางคนกลับไมจําเปนตองใชเคร่ืองชวยดังกลาวก็กลับมาใชชีวิตเหมือนเดิมได 

อยางเชน ไปไรนาไดเหมือนเดิม ทําหนาที่ดูแลบาน หุงหาอาหารใหสมาชิกในครอบครัวตามปกติ 

ผูปวยในกลุมที่เคยปวยระยะสุดทายใหขอมูลหรือเผยความเชื่อของตนเองวา ที่ตนหายไดเปนเพราะ

ตนเองกินสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษามะเร็ง เชน เหงือกปลาหมอ ใบยานาง เปนตน สําหรับพระหนึ่ง

รูปที่ปวยดวยโรคมะเร็งตับ หายจากการนอนติดเตียง สวนหนึ่งเปนเพราะทําสมาธิ 

สําหรับอุปกรณที่อํานวยความสบายใหกับผูปวยติดเตียงที่สําคัญ คือ เตียงผูปวย ที่สามารถ

ปรับระดับใหผูปวยนั่ง หรือนอนได เตียงผูปวยเกือบทั้งหมดเปนเตียงที่ยืมจากสถานพยาบาลในพื้นที่ 

ที่ไดรับการบริจาคมาเพื่อใหสถานพยาบาลไวใชรองรับผูปวยตดิเตียงที่ตองการกลับมาอยูบาน จาก

การสังเกตพบวา ผูปวยมากกวาคร่ึง (รอยละ 57) ใชเตียงผูปวยปรับระดับ สวนที่เหลือไมไดใชเตียง

ผูปวยดังกลาว บางคนนอนบนที่นอนหรือเตียงเดิมของตนเอง แตมีผูปวยติดเตียงสองสามรายที่นอน

เตียงลม แบบวางราบกับพื้น ทั้งนี้ภายในบานไมมีพื้นที่พอสําหรับวางเตียงผูปวยแบบปรับระดับ 

ผูปวยในบางพื้นที่ใชที่นอนลมในระหวางรอการจัดหาเตียงผูปวย ผูดูแลผูปวยรายหนึ่งสะทอนใหฟง

วา ผูปวยนอนหลับไมไดเต็มที่มากนัก เพราะรําคาญเสียงที่ดังออกมาจากเตียงลมที่ใชระบบไฟฟา  

หากผูปวยที่ยังพูดได บอกความตองการ ความรูสึก จะทําใหผูดูแลสามารถจัดหาความ

ตองการของผูปวยได แตในผูปวยที่ใกลเสียชีวิตหรือเขาสูระยะสุดทายที่อยูในภาวะติดเตียงกวารอย

ละ 55 ไมสามารถพูดคุยหรือบอกความตองการได ผูที่อยูในสภาพตื่นนอนอาจสื่อสารไดเพียงการ

กระพริบตา หรือสงเสียงครางเบาๆ แตสิ่งหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวผูปวยบอกตรงกันคือ ผูปวยยัง

ไดยินสิ่งที่ผู อ่ืนพูดคุย รับรู ตอบสนองความเจ็บปวดได แสดงปฏิกิริยาบอกความตองการได 

ตัวอยางเชน ผูปวยชายติดเตียงดวยโรคไตวายระยะสดุทาย เมื่อมีการเปดเพลงที่ชอบใหฟง ผูปวยยิม้ 

รองคลอตามเพลงเบาๆ หรือกรณีที่ผูปวยหญิงที่ลมและกลายมาอยูในสภาพติดเตียง พยายามที่จะใช

มือที่ถูกผูกไวขางเตียงดึงสายยางใหอาหารออกจากจมูก หรือกรณีที่ผูปวยหญิงขยับปาก พรอมเสียง

ในลําคอ เพื่อตองการบอกวาตนเองหิว ผูปวยบางรายที่ไมสามารถพูดได จะใชวิธีรองเสียงดัง เพื่อ

เรียกใหผูดูแลใหมาอยูใกล ๆ  

ผูปวยที่ยังใชชีวิตปกติ ยังกินอาหารตามที่ตนเองชอบ นอกจากนี้ ยังพบวา ผูปวยติดเตียงบาง

คนยังกินอาหารเหมือนคนปกติ คือ มีขาวหรือขาวเหนียว และกับขาว  บางคนกินอาหารเหลว

ประเภทขาวตม บางคนที่พอมีฐานะกินอาหารเสริมยี่หอเอนชัวร ในผูปวยที่ใกลเสียชีวิตเร่ิมกิน

อาหารนอยลงหรือไมกินอาหารเลย แตยังมีบางคน (รอยละ 17) ใสสายยางใหอาหารทางจมูก ญาติ

ผูปวยบางรายกลาววา ผูปวยในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะขอใหหมอใสสายยางใหอาหารกอนออก

จากโรงพยาบาล ตองการมีชีวิตอยูเพื่ออยูกับหลานๆ แตเมื่อผูปวยกลับมาใชชีวิตชวงสุดทายที่บาน 

ลูกๆ ยังไมมีใครตัดสินใจวาจะใหพอของตนเองถอดสายยางเมื่อไร เพื่อใหพอที่เปนผูปวยอยูในภาวะ

สุขสบายมากกวานี ้
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สําหรับผูปวยที่หายใจลําบาก หอบ เหนื่อย จําเปนตองใชเคร่ืองชวยหายใจ หนึ่งในสี่ของ

ผูปวยใชอุปกรณชวยหายใจพรอมถังออกซิเจน ที่ รพ.สต. หรือศูนยบริการสาธารณสุข ที่อยูในพื้นที่

จัดหามาให จากการขอรับบริจาค หรือมีกองทุนในชุมชนเพื่อซื้อเคร่ืองมือ อุปกรณจําเปน เพื่อ

ชวยเหลือผูปวยที่กลับมารักษาตัวที่บาน 

ผูปวยสวนใหญมีสภาพรางกายซูบผอม แตสําหรับผูปวยที่ติดเตียงมานานมีสภาวะหนังหุม

กระดูก (หนึ่งในสี่ของผูปวยทั้งหมด) นอนหลับเกือบตลอดวัน มีผูดูแลคอยดูแลอยูใกลๆ เพื่อสังเกต

อาการ เชน ผูปวยติดเตียงที่มีอาการทุรนทุราย จะแสดงออกทางสีหนา รองออกมาเสียงเบาๆ และ

นอนกระสับกระสาย ผูดูแลจะชวยพลิกตัว ใหจิบน้ํา ปอนอาหารเหลวทางสายยาง หรือทางปาก 

ปรับทาทางใหอยูในสภาวะที่สบายตัว หรือใหมอรฟนตามที่ไดรับคําแนะนําจากหมอพยาบาล  

ถึงแมวาจะปวย แตผูปวยบางคน (รอยละ 17) ยังใชชีวิตปกติ ชวยเหลือตนเองได ในที่นี้คือ 

กินขาว ไปไรนา ไมตองมีใครคอยดูแลทุกขณะหรือตลอดเวลา  แมวาผูปวยจะอยูในระยะการดูแล

แบบประคับประคองที่หมอพยาบาลคอยติดตามเปนระยะๆ  แตก็ถือวาเปนสวนนอย เพราะบางคน

อยูในระยะเร่ิมตนของการปวย แตในความเปนจริงแลวผูปวยสวนใหญจําเปนตองมีคนชวยเหลือใน

เร่ืองการจับลุกนั่ง พาเดิน นั่งรถเข็น ปอนอาหาร ใหยา ทําความสะอาดรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูปวยติดเตียง และผูที่กําลังเขาสูภาวะติดเตียง      

   

3.2. ใครคือผูดูแลหลักของผูปวยระยะทาย 

ในสวนนี้กลาวถึงสถานการณการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่บาน หากคนในบานเปนผูดูแล 

ใครเปนผูดูแลหลัก สวนผูที่อยูตัวคนเดียว เมื่อเจ็บไขไดปวย ใครเปนผูดูแล และผูดูแลที่ไมใชคนใน

ครอบครัวเขามามีบทบาทอยางไร ในการดูแลผูปวยระยะทายในชุมชน  

เมื่อครอบครัวมีสมาชิกปวย จําเปนตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล อยูในความดูแลของ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หมอพยาบาลจะมองหาสมาชิกในครอบครัวผูปวยที่มี

ศักยภาพที่สุดเปนผูดูแล นับตั้งแตการใหเวลา รับฟงขอมูลอาการและแนวทางการรักษาและการ

ดูแลจากหมอพยาบาลดวยความเขาใจ เปนผูตัดสินใจแทนผูปวย แตในความเปนจริง ผูดูแลโดยคน

ในครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่หมอพยาบาลตองการหาไมไดในทุกครอบครัวที่มีผูปวย ผูที่มาเปน

ผูดูแลอาจเปนคนในครอบครัวที่วางงาน เปนผูที่ใกลชิดกับผูปวยมากที่สุด เปนผูที่อยูบานเดียวกัน 

หรืออาจมีความรูความเขาใจดานสุขภาพนอย  ในขณะที่สมาชิกที่จะเปนผูดูแลที่มีศักยภาพอาจไม

ไดมาดูแลตลอดเวลา ดวยติดภารกิจการทํางาน ครอบครัว อยูไกลจากบานผูปวย หรือดวยเหตุผล

อ่ืน อยางไรก็ตาม การจัดการดานการดูแลโดยครอบครัวจะดําเนินไปตามธรรมชาติของการอยู

รวมกัน และอยางเหมาะสมตามบริบทของผูปวยและครอบครัวผูปวย  แตคุณภาพการดูแลผูปวยนั้น 

ดี หรือ ไมดี ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ความสัมพันธระหวางผูดูแลและผูปวย เพศของ



510 

ผูดูแล (ในครอบครัวที่มีสมาชิกเพศหญิง ผูนั้นจะกลายมาเปนผูดูแลหลัก เปนสวนใหญ) ความยากดี

มีจน คุณภาพการใหบริการของหนวยบริการและบุคลากรดานสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคลากร

ดานสุขภาพกับครอบครัวผูปวย เปนตน  

 

1) สวนใหญ ‘ลูกสาว’ กลายมาเปนผูดูแลเสียเอง 

จากการสังเกตจากการเยี่ยมบานคร้ังนี้ ผูดูแลผูปวย 4 ใน 10 เปนลูกสาว รองลงมาเปน

ภรรยา ซึ่งมีอยู 1 ใน 3 ของผูดูแลทั้งหมด ที่เหลือเปนสามี แม ลูกชาย หลานสาว และพี่นอง 

ตามลําดับ สวนผูที่ไมมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูดูแลหลักมีอยู 3 คน (รอยละ 6.4) แตมีเพื่อนบาน 

หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล แตบางราย อสม. ก็ไมสามารถจัดเวรหรือ

จัดทีมมาดูแลไดอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากติดภารกิจของตนเอง เนื่องจาก อสม. เอง ก็มีพอแมที่อยู

ในวัยชราตองดูแล หรือมีภารกิจการทํางาน ที่ตองเดินทางไปหารายไดที่อ่ืนหรือนอกหมูบาน เปนตน 

อยางไรก็ดี ไมเปนที่แปลกใจที่สวนใหญ ลูกสาว จะเปนผูที่อาสาคนแรกๆ (หากมีผูปวยมีลูก

ทั้งชายและหญิงหลายคน) ในการดูแลพอแมวัยชรา ในผูปวยสูงอายุชาย ภรรยาอาจมีบทบาท

รองลงมา หรืออาจจะไมไดมีบทบาทในการดูแลผูปวยเลย เนื่องจากอยูในวัยชรา และมีโรคประจําตวั

เชนเดียวกัน เชนเดียวกับผูปวยสูงอายุหญิง สามีมีบทบาทในการอยูเคียงขาง เปนเพื่อนคุย หากมี

ลูกๆ หลายคน ไมวาหญิงชาย ทั้งที่เปนลูกสะใภหรือลูกเขย ตางแบงวันเวลากันดูแล ผูปวยที่อยูใน

ความดูแลของครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน จะไดรับการดูแลอยางไมขาดตกบกพรอง บาง

ครอบครัว ลูกหลานที่อยูตางถ่ินจะกลับมาดูแลเมื่อผูอาวุโสของบานอยูในระยะทาย มีหลายๆ กรณี 

จากการสังเกตในการเยี่ยมบานคร้ังนี้ เห็นไดวา บางครอบครัว ลูกสาวที่แยกเรือนไปอยูตางจังหวัด 

ไดยายกลับมาบานถาวร เพื่อมาดูแลพอแมที่ปวยติดเตียง เพราะตองการดูแลพอแมของตนในระยะ

สุดทายนี้อยางดีที่สุด บางครอบครัว ลูกชายที่ไปทํางานตางถ่ิน กลับมาชวยพี่นองดูแลพอ โดยไม

กําหนดระยะเวลากลับ สําหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเปนบุคลากรดานสาธารณสุข จะไดรับการ

ปฏิบัติทางกายที่ดีและมีอุปกรณชวยเหลือที่จําเปนครบ และเหลือใช 

 

2) คนโสด ตองหวังการดูแลจาก ‘คนอ่ืน’ 

จากการสังเกตผูปวยเกือบทั้งหมดตางมีคูครอง (ยกเวนผูปวยเด็ก) ทําใหมีสามีหรือภรรยา 

ลูกๆ หลานๆ คอยดูแลสุขทุกขเมื่อคราวเจ็บปวย ในกรณีที่ผูปวยอยูเปนโสด หรือตัวคนเดียว ทําให

ผูปวยใชชีวิตอยูอยางลําบาก ดังเชน กรณีผูปวยหญิงสูงอายุ วัย 77 ป ทานหนึ่ง สามีเสียชีวิตและไม

มีลูก ไรญาติ เพราะเปนคนหมูบานอ่ืนมาแตงงานกับสามีที่หมูบานปจจุบัน มีโรคเร้ือรัง ไมสามารถ

เดินได ตองชวยเหลือตนเองโดยการถัดกน ไปอาบน้ํา ซักผา เขานอน ผูปวยรายนี้มีเงินใชจากเบี้ย

ผูสูงอายุเทานั้น วันๆ อยูแตในบาน ไมสามารถเดินไปซ้ือของเพื่อทํากับขาวกินเอง เพื่อนบาน
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ทําอาหารสงมาใหกินเปนบางคร้ัง บอยคร้ังเมื่อหิว จําตองตะโกนใหเพื่อนบานไดยิน เพื่อใหมีใครมา

ชวยเหลือ และอีกกรณีคลายๆ กัน ผูปวยหญิงสูงอายุวัย 80 ป คูที่เคยอยูกินเสียชีวิตหลายปแลว 

อาศัยอยูในละแวกบานเดียวกันกับหลานๆ ที่เปนลูกของพี่ๆ นองๆ ผูปวยมีหลานรักที่ตนใหความ

ชวยเหลือจุนเจือ แตเมื่อตนเองลมปวย หลานที่ตนรักกลับไมไดมาดูแลชวยเหลือ แตหลานที่อยูใกล

บาน ตองกลายมาเปนผูดูแลดวยความจําใจ และเกรงคําครหาจากเพื่อนบาน ผูปวยทานนี้มี

อาสาสมัครขององคกรศาสนานําอาหารมาใหทุกวัน วันละสองหรือสามมื้อ แตในชวงกลางวันตอง

นอนอยูบนฟูกคนเดียว ไมสามารถลุกนั่งไดเอง ตอนที่ทีมวิจัยไปเยี่ยม ผูปวยทานนี้รองขอน้ําดื่มและ

พูดเสียงคอย ๆ ที่พอเขาใจไดวา “หิวขาว” แตเมื่อทีมวิจัยเปดสํารับกับขาวที่วางอยูบนโตะปลายเทา

ของผูปวย ผลปรากฏวา อาหารบูดแลว ไมสามารถปอนใหทานได  

 

3) ‘อาสาสมัครสาธารณสุข’กองเสริมความชวยเหลือ  

ในชุมชนชนบท หรือก่ึงเมืองก่ึงชนบท ญาติพี่นองจะปลูกบานในอาณาบริเวณเดียวกัน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลสงผลตอคุณภาพการดูแลในระดับหนึ่ง ในครอบครัวที่มีญาติพี่นอง 

ลูกหลาน ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันที่ดี เมื่อผูอาวุโสในบานเจ็บปวย สมาชิกเหลานั้นจะอยูพรอม

หนาพรอมตา เดินทางมาเยี่ยมกันมิไดขาด ลูกบางคนที่อยูตางถ่ิน ตางยายกลับมาบานเกิด เพื่อดูแล

พอแมวัยชราในวาระสุดทาย ผูปวยไดรับการดูแลที่ดีทั้งกาย ใจ และสังคม ลูกหลานและเครือญาติ

กระทําในสิ่งที่เชื่อวาผูปวย เมื่อถึงคราวจาก จะจากไปอยางสงบ ในทางตรงกันขาม ถาหาก

ความสัมพันธกับลูกหลานในชวงชีวิตปกติ ไมราบร่ืน บาดหมาง เลือกที่รักมักที่ชัง ไดทําใหผูปวย

สูงอายุในระยะทายที่จําเปนตองพึ่งการดูแลจากลูกหลาน ไมไดรับการดูแลดวยความเต็มใจ อยูอยาง

อดมื้อกินมื้อ อยางไรก็ดี ผูปวยที่อยูตัวคนเดียว มักจะไดรับการดูแลจากเจาหนาที่ รพ.สต. ที่อยูใกล

บาน รวมถึงไดรับความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ที่สามารถใหการชวยเหลือ

เบื้องตนตาง ๆ ได อาทิเชน วัดไข วัดความดัน หรือทําหัตถการตามที่ไดรับการอบรมมา จดบันทึก

อาการผูปวย ใหกําลังใจผูดูแลหลัก เปนตัวกลางสื่อสารกับบุคลากรสาธารณสุขแทนคนในครอบครัว

ผูปวย เปนตน  

สําหรับในเมือง ผูคนมีวิถีชีวิตตางคนตางอยู ในเวลากลางวัน ลูกหลานไปทํางานหรือไป

โรงเรียน ผูปวยที่อยูที่บานจะอยูกับคูสมรส ทั้งคูอยูในวัยสูงอายุ สามีคอยดูแลภรรยาที่ปวย หรือ

ภรรยาคอยดูแลสามีที่ปวย สวนกลางคืน เปนหนาที่ของลูกที่อาศัยอยูบานเดียวกัน สําหรับครอบครัว

ที่มีฐานะ จะมีผูดูแลรับจางเปนหลักในการดูแลตลอดวัน สําหรับจิตอาสาหรืออาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจําสถานบริการในพื้นที่ หนาที่หลักคือการเยี่ยมผูปวย และใชทักษะที่ไดอบรมมาดูแลผูปวย

ระยะทาย อยางไรก็ดี พบวา บางพื้นที่มีเสียงสะทอนในทํานองที่ชี้ใหเห็นวา ผูดูแลอาสาหรือ

อาสาสมัครสาธารณสุขไมคอยไดรับการยอมรับในชุมชนเมืองเทาใดนัก โดยเฉพาะในครอบครัวที่มี

ฐานะ หนาที่การงานดี ผูดูแลอาสาไมไดรับความรวมมือจากเจาของบานใหเขาถึงตัวผูปวย สาเหตุ
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ประการหนึ่งอาจเปนเพราะสมาชิกในบานผูปวยไมตองการใหบุคคลภายนอกรูถึงสถานการณใน

ครอบครัว  

 

3.3. ผูปวยระยะทายใชชีวิตทีบ่านอยางไร 

จากความจริงที่ปรากฏในหลายๆ พื้นที่ ผูปวยที่อยูวาระสุดทายของชีวิตปรารถนาที่จะตายที่

บาน ยกเวนในพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนือ เมื่อผูปวยเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และหมดทาง

รักษาตอ ญาติผูปวยหรือตัวผูปวยเองอาจขอเลือกเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เนื่องจากการพาผูปวย

เดินทางข้ึนเขาสูงนั้น มคีวามยากลําบาก และถาหากผูปวยปรารถนาทีจ่ะรอเสียชีวิตที่บาน จะตองมี

การปรับสภาพสิ่งแวดลอมภายในบาน จัดหาพื้นที่ที่สุขสบายใหกับผูปวย ซึ่งในความเปนจริง อาจทํา

ไดยากในชุมชนเขตภูเขา       

เมื่อกลาวถึงการเสียชีวิตที่บานของผูปวยที่อยูในการดูแลแบบประคับประคองและมีโอกาส

เลือกสถานที่เสียชีวิต กอนผูปวยกลับจากโรงพยาบาล เกือบทุกครอบครัวไดทําการปรับปรุงพื้นที่

สําหรับวางเตียงผูปวย และอุปกรณชวยเหลือ เชน เคร่ืองผลิตออกซิเจน บางครอบครัวจัดพื้นที่ให

โลง โปรง ปราศจากสิ่งรบกวน ผูดูแลสามารถทําความสะอาดรางกาย เปลี่ยนอิริยาบถใหกับผูปวยได

รอบดาน แตสําหรับครอบครัวที่มฐีานะยากจน พบวา สภาพบานไมมั่นคงแนนหนา คับแคบ หองน้ํา

ไมเหมาะสมกับผูปวยระยะทายที่ยังจําเปนตองดําเนินกิจวัตรประจําวันไดปกติ บานของผูสูงอายุที่

อยูตัวคนเดียวบางคนมีสภาพผุพังตามกาลเวลา ยิ่งไปกวานั้น ไมปลอดภัยในยามคํ่าคืน  

จากการสังเกตโดยการประเมินจากที่อยูอาศัยและการพูดคุยขอมูลพื้นฐานทั่วไป พบวา 

โดยรวมครอบครัวผูปวยมีทั้งฐานะดี (รอยละ 38.3)  ปานกลาง (รอยละ 38.3) และยากจน (รอยละ 

23.4) ผูปวยที่มีฐานะดี มีบานหลังใหญ ผูปวยอยูในหองที่ปรับปรุงใหนาอยู กันยุงแมลงรบกวน มี

เคร่ืองปรับอากาศ  มีอาหารสําเร็จรูปสําหรับผูปวย กางเกงอนามัยผูใหญสํารองไว สําหรับครอบครัว

ฐานะปานกลาง ผูปวยมีความสุขสบายกายรองลงมา แตสําหรับครอบครัวที่ยากจน บางรายอาศัย

ปลูกบานบนที่ดินของผูอ่ืน  บางรายบานกําลังจะถูกยึด กําลังหลักของครอบครัวปวยไมสามารถ

ทํางานได ไมมีกําลังทรัพยมากพอในการเลี้ยงดูลูกหลาน แมบางคนปวยไข ยังตองรับจางทํางานในไร

นาเพื่อใหมีรายไดประทังชีวิต ดังเชนกรณีผูสูงอายุชายวัย 67 ป ปวยดวยมะเร็งตับ อาศัยอยูกันสอง

คนกับภรรยาวัยใกลเคียงกัน ไมมีลูกดวยกัน ตั้งบานเรือนอยูไกลจากชุมชนหรือแหลงที่มีคนอาศัยอยู

หนาแนน พบวา ปจจุบันยังตองทํางานรับจางฉีดสารเคมีในไรนา เพื่อใหมีรายไดในแตละวัน และ

พบวาครอบครัวหรือผูปวยและภรรยาไมมีเคร่ืองมือสื่อสาร เชน สมารทโฟน หรืออ่ืนใด ตองอาศัย

จากเพื่อนบานที่อยูถนนฝงตรงขาม เวลามีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณอะไรที่ตองการความชวยเหลือ 

ก็ใชวิธีตะโกนขามฝงถนน ซึ่งจริง ๆ ไมไดอยูใกล หรือมีระยะหางกันมากพอควร ทําใหการติดตอขอ

ความชวยเหลือทําไดอยางคอนขางยากลําบาก 
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การทําใหบานเปนสถานีปลายทางของชีวิต มีหมอพยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขมาดูแล

ผูปวยที่บาน เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความรูสึกวาอยูที่บานไมตางจากอยูที่โรงพยาบาล ผูดูแล

ในครอบครัวไดเรียนรูการจัดการความเจ็บปวด หายใจลําบาก และอาการความไมสุขสบายตาง ๆ 

เชน ออนลา ออนเพลีย คลื่นไส มีเสมหะ ทําความสะอาดหลังขับถาย เปนตน ดวยทักษะการดูแล

และอุปกรณชวยเหลือเบื้องตน ทําใหผูดูแลรูสึกเบาใจดวยเชนกัน เมื่อเปนเชนนี้แลว ถือวาชวยทําให

ผูปวยไดอยูอาศัยทามกลางลูกหลาน ญาติพี่นอง ตลอดจนเพื่อนฝูง เพื่อนบานที่รูจักมักคุนกัน การ

ดูแลระยะทายดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ หรือการจัดการสิ่งคางคาใจตาง ๆ ที่ทําใหผูปวยรูสึกผอน

คลาย สบายใจ มักจะเกิดข้ึนไดในชวงเวลานี้    

จากการสังเกต พูดคุยกับครอบครัวผูปวย บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ในเร่ือง

การดูแลดานจิตใจ การจัดการอารมณความรูสึกนึกคิด พบวา มีหลากหลายวิธีการ กรณีผูที่นับถือ

ศาสนาพุทธ หากผูปวยมคีวามตองการที่จะทําบญุตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟงพระสวด บนเตียงนอน 

ก็จะมีการนิมนตพระมาที่บาน หรือในเร่ืองความชื่นชอบสวนบุคคล เชน การฟงเพลง การฟงธรรมะ 

ผูดูแลก็จะเปดเพลง เปดเทปเสียงธรรมะ ที่ผูปวยชอบใหฟง หรือเลาสิ่งดีๆ ที่ผูปวยไดเคยทํามา  

สําหรับผูปวยระยะทายที่สามารถพูดไดบางคนยังสามารถบอกความตองการของตนกอนเสียชีวิต ซึ่ง

ครอบครัวสามารถจัดการความตองการที่นอกเหนือจากความตองการทางกายได ผูปวยใกลเสียชีวิต

สองสามรายที่ทีมวิจัยไดเยี่ยมบาน มีสัญญาณชีพแผวลง แตยังไมเสียชีวิต ผูดูแลใหขอมูลตรงกันวา 

ผูปวยบางคนยังมีสิ่งคางคาใจ (unfinished business) ดังเชน ปูกําลังรอหลานคนเล็กเรียนจบ หรือ

แมกําลังรอลูกที่ทํางานอยูตางประเทศกลับมาดูใจเปนคร้ังสุดทาย เปนตน           

 

3.4. สิ่งที่คนพบและประเด็นคําถามตอเน่ืองจากการเย่ียมผูปวยระยะทาย 

จากการเยี่ยมผูปวยและครอบครัวจํานวน 47 ราย ทั้งที่บาน (43 ราย) และที่โรงพยาบาล (4 

ราย) ใน 14 จังหวัดที่อยูใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต โดยมีทีม

พื้นที่ที่เปนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของรัฐ ที่รับผิดชอบการดูแลประคับประคอง ไม

วาจะเปนในระดับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล และศูนยบริการสาธารณสุข หรือศูนยสุขภาพชุมชนเมือง รวมถึงอาสาสมัคร

สาธารณสุขและจิตอาสา เปนผูนําทีมวิจัยเขาเยี่ยมผูปวย จึงเปนที่เขาใจตรงกันสําหรับรายงานนี้วา 

ผูปวยและครอบครัวผูปวยยอมไดรับการดูแลที่ดีจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และมี

ความสัมพันธอันดีตอทีมบุคลากรสาธารณสุข และผูดูแลอาสา นอกจากนี้ รายงานการเยี่ยมบานคร้ัง

นี้เปนผลมาจากการสังเกต พูดคุย ที่ใชเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงตอรายเทานั้น ในรายงานนี้จึงไมได

ทําการวิเคราะหลักษณะการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขและทีมผูดูแลอาสา แตเปนการเสนอ
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ความคิดเห็นหรือคําถามของทีมวิจัยที่ไดคิดตอยอด หลังจากการเยี่ยมผูปวยในพื้นที่ตาง ๆ เทานั้น 

ดังนี้คือ  

 

1) สุดทายแลว ใครจะเปนผูตัดสินใจแทนผูปวย 

จากการที่ทีมวิจัยไดเยี่ยมครอบครัวผูปวยชายวัย 89 ป ที่ปวยดวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

กอนที่ผูปวยทานนี้กลับมาใชชีวิตวาระสุดทายที่บาน ไดรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลนานหลายเดือน 

ชวงที่ยังมีสติสัมปชัญญะ ผูปวยทานนี้ไดขอรองหมอใหใสสายใหอาหาร ดวยเหตุผลวา อยากมีชีวิต

อยูตอไปอีก อยากเห็นหนาลูกหลาน ดีใจที่ลูกหลานมาเยี่ยม เมื่อผูปวยทานนี้ไดกลับมาอยูที่บาน

และมีอาการทรุดลงเปนลําดับจนไมสามารถสื่อสารได นอนอยูบนเตียงตลอดเวลา และตองใชยา

ประเภทโอปออยด (opioids) เพื่อไมใหมีอาการหอบเหนื่อย คราใดที่ผูปวยหายใจหอบเหนื่อย 

รางกายงอเกร็ง และใบหนาบิดเบี้ยว สงเสียงรองเบา ผูดูแลตองอยูดูแลสังเกตอาการตลอดเวลา 

เพื่อใหยา และใหอาหารเมื่อถึงเวลา เปนอยางนี้นับเดือน ตอมาผูดูแลหลักที่เปนลูกสาว ทุกขรอน

จากปญหาคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุและมีคดีความ และผูดูแลที่เปนลูกสาวอีกคนมีโรคประจําตัว

เก่ียวกับหัวใจ ผูดูแลทั้งสองกําลังรับบทหนัก ทั้งดูแลผูปวย ปญหาครอบครัว และปญหาสุขภาพ 

เปนที่ทราบกันดีวา การใชสายยางใหอาหารผานทางจมูก ถึงแมจะทําใหมีชีวิตอยูตอไปไดอีก 

แตก็ทําใหสถานการณครอบครัวผูดูแลหรือแมแตสุขภาพผูดูแลแยลง หากการตายดี คือ การจากไป

อยางสงบ ไมยื้อชีวิต เปนการตายอยางเปนธรรมชาติ กรณีดังกลาว ควรมีการถอดสายยางใหอาหาร

หรือไม เมื่อไร และใครเปนผูตัดสินใจใหถอด ซึ่งแพทยไมอาจตัดสินใจใหได เพราะผูปวยไดขอรองให

ใสสายยางใหอาหารเมื่อขณะที่มีสติสัมปชัญญะ แตวาไมมีการระบุวาควรจะถอดสายใหอาหารเมื่อไร 

ทางญาติผูปวยก็ไมเคยไดพูดคุยกันเก่ียวกับเร่ืองนี้เลย  

บทเรียนจากกรณีดังกลาว เมื่อผูปวยในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะใหมีการใสสายยางให

อาหาร ควรมีการตกลงและบันทึกไววา หากผูปวยทรุดลง และไมอาจฟนกลับมาเปนปกติแลว จะให

ถอดสายยางเมื่อไร หรือจะมอบหมายใครเปนผูตัดสินใจแทนผูปวยในเร่ืองนี้ 

 

2) ผูดูแลอาสาที่จะดูแลผูปวยที่ไมใชญาต ิไมใชแคมีใจ แตตองมีทักษะ 

เปนที่แนนอนวา ในเร่ืองการดูแลผูปวย คนในครอบครัวของผูปวยคือผูที่ดูแลที่ดีที่สุด ดังนั้น

ฝายหมอและพยาบาลจึงมักจะหาผูดูแลที่มีศักยภาพ ที่ทําหนาที่ดูแลกายใจผูปวย และสื่อสารขอมูล

กับทีมสาธารณสุขอยางตรงไปตรงมา ผูดูแลอาสา ไมวาจะเปนอาสาสมัครสาธารณสุขหรือจิตอาสา

ของโรงพยาบาล อาจไมจําเปนตอครอบครัวผูปวยที่มีผูดูแลพรอม แตผูดูแลอาสาจะสําคัญมากตอ

ผูปวยที่ไรญาติขาดมิตร ผูปวยที่อยูตัวคนเดียว หรือดูแลผูปวยแทนญาติผูปวยในบางวัน เพื่อแบงเบา

ภาระ ผูดูแลอาสาที่ผานการอบรมเร่ืองการดูแลผูปวยดวยโรคตางๆ ยิ่งมีความสําคัญในการถายทอด
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ความรู ทักษะการปฏิบัติตอผูปวยที่ถูกวิธี เปนพี่เลี้ยง ใหผูดูแลในครอบครัวที่มีผูปวยระยะทาย 

สามารถดูแลผูปวยในครอบครัวตัวเองได และในขณะเดียวกัน ก็เปนผูเยียวยาจิตใจผูดูแลทุกคนที่

เปนสมาชิกในครอบครัวใหผานวิกฤตชวงนี้ไปใหได  

อีกทักษะสําคัญที่ผูดูแลอาสาพึงมี ถึงแมวาผูดูแลอาสาจะมีจิตใจที่ดีที่อยากดูแลผูปวยระยะ

ทาย ก็คือ ทักษะการสื่อสาร ในเร่ืองการใหกําลังใจผูปวยและผูดูแลผูปวยเปนสําคัญ เร่ืองใด คําใดที่

ควรพูด เร่ืองใด คําใดไมควรพูด และเมื่อไรที่ควรพูด อยางเชนคําพูดที่ไมควรพูด คําพูดที่เปนไปไมได 

คําพูดในเชิงใหความหวัง เชน สูสู อดทนไวนะ เดี๋ยวก็หาย กินเยอะๆ จะไดหาย และควรคํานึงถึง

อารมณของผูปวยเปนสําคัญ ไมควรแนะนําหรือจัดหากิจกรรมที่ผูปวยบางคนไมตองการ นอกจาก

ผูปวยขอรองความตองการเอง เชน ใหฟงเสียงสวดมนต ธรรมะ เชิญพระภิกษุมาเทศน เปนตน  

ดังนั้น ทักษะการปฏิบัติตอผูปวย และทักษะการสื่อสาร ที่จะใชกับผูปวยระยะทายและ

ครอบครัว จึงจําเปนตอผูดูแลอาสา ที่จะดูแลผูปวยระยะทาย เพราะไมใชสิ่งที่ผูดูแลอาสาทุกคนจะ

สามารถทําไดโดยอัตโนมัติหากไมมีการอบรม ฝกฝน เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 

 

3) การจัดการอาการชวยใหผูปวยสงบสุข 

จากการเยี่ยมผูปวยที่บาน พบวา ผูปวยที่เปนโรคเร้ือรังระยะสุดทาย แตละโรคมีอาการ

แตกตางกันไป อยางเชน ผูปวยดวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง มักมีอาการเหนื่อยหอบจนตัวเกร็ง สวน

ผูปวยมะเร็งมักมีอาการปวดรุนแรงบริเวณอวัยวะที่เปน หรือทั้งรางกาย เมื่อผูปวยไดรับยาบรรเทา

อาการ ก็สามารถหายใจสะดวก นอนหลับสบายข้ึน ไมมีอาการกระสับกระสาย อีกทั้งผูดูแลรูสึกไม

เครียดหรือวิตกกังวล มีชวงเวลาทํากิจวัตรสวนตัว หรือพักจากการใชเวลาดูแลรางกาย ปอนยา 

อาหาร น้ํา มาเปนเวลาหลายชั่วโมง  

ดังนั้น การจัดการอาการปวดได โดยการที่แพทยพยาบาลจัดสรรยาแกปวด และสอนให

ผูดูแลสามารถใหยาโดยใชอุปกรณ เชน syringe driver สําหรับใหมอรฟนบรรเทาปวด หอบ หายใจ

สะดวก ก็จะทําใหผูปวยไมจําเปนตองมาที่หองฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือรอใหทีมหมอพยาบาลไป

เยี่ยมที่บาน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนโรคมะเร็ง ซึ่งจากการเยี่ยมบานคร้ังนี้ ไดรับเสียงสะทอนมาวา 

ถาผูปวยไดรับยามอรฟนและการจัดการอาการอยางถูกตอง ก็มักจะทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไม

เจ็บปวด ไมรองครวญคราง แตรูสึกสบาย ซึ่งมีผูดูแลและผูดูแลอาสาหลายรายสะทอนวา เร่ืองนี้

สําคัญมาก ไมควรมีการตอตานการใชมอรฟน เปนตน  
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4) เอกสารแสดงเจตจํานงในวิธีการรักษา เชน LIVING WILL, ADVANCE DIRECTIVE 

จากการพูดคุย สอบถาม ทั้งบุคลากรทางการแพทย พยาบาล ผูปวย และครอบครัวผูปวย 

ตอประโยชนของการมีเอกสารบันทึก หรือ สมุด/หนังสือ ที่มีขอความในลักษณะไมประสงคใหมีการ

ยื้อชีวิตดวยอุปกรณทางการแพทยตางๆ ก็ไดคําตอบหลากหลาย และยังพบอีกดวยวา ผูปวยบางคน

มีสมุดบันทึก living will สวนตัว และบางคนไมมีสมุดบันทึก หรือ เอกสารแสดง living will 

ดังกลาว (ไมไดทําไว หรือ ทําหาย หาไมเจอ) ทั้งนี้เปนเพราะวาสมุดบันทึกหรือเอกสารสวนตัวผูปวย

เก่ียวกับ living will อาจไมใชสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยระยะสุดทายที่เขาสูระบบการดูแลแบบ

ประคับประคองแลว เพราะเปาหมายการดูแลแบบนี้ชัดเจนในตัวมันเองอยูแลวคือ ใหผูปวยไมมี

ความเจ็บปวดทางกาย เมื่อกายสงบ ใจก็สงบตามมา แตโดยสวนใหญ ทางหมอพยาบาลที่รักษาและ

ในทีมงานดูแลแบบประคับประคอง ไดมีการพูดคุยตกลงกับผูปวยและครอบครัวผูปวย และบันทึกไว

ในแฟมประวัติผูปวย หรือบันทึกในฐานขอมูลคอมพิวเตอรไวแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันเอกสารหาย หรือ

ใหผูมีสวนเก่ียวของกับการดูแลรักษาเขาใจตรงกัน 

ดังนั้น Living will, Advance Directive หรือ Advance Care Plan ชวยใหผูปวยดวยโรค

เร้ือรังและผานการรักษามาจนสุดทาง ไดเขาสูการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตเนิ่นๆ หรือในหวง

เวลาที่ยังมีสติสัมปชัญญะ ไดตัดสินใจในวาระสุดทายของชีวิตดวยตนเอง ไมเสียเวลาใหกับการรักษา

ที่ไมเกิดประโยชน แตผูปวยจะไดรับประโยชนจากการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม จนไมหวั่น

วิตกกับการตาย และไมสรางบาดแผลทางใจใหกับคนที่อยูขางหลัง 

ในการลงพื้นที่เยี่ยมผูปวยคร้ังนี้ คณะวิจัยตั้งขอสังเกตวา ผูที่ควรมีการทําเอกสารเก่ียวกับ 

living will เปนอันดับแรกๆ  หนึ่ง คือ ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเร้ือรัง เพราะเปนผูที่เขาใกลความตาย

มากกวากลุมวัยอ่ืน และการยื้อชีวิตไมเกิดประโยชนอยางแทจริงเนื่องดวยสภาพรางกายที่เสื่อมถอย

ลงและไมสามารถฟนฟูกลับมาเปนดังเดิมได สอง คือ ผูปวยดวยโรคเร้ือรังโดยเฉพาะมะเร็ง ที่พบไม

แตเฉพาะผูสูงอายุเทานั้น ยังพบในวัยทํางานจนถึงวัยเด็กอีกดวย โดยเฉพาะในกลุมที่ไมใชในวัย

สูงอายุ ญาติพี่นองผูปวยมักขอยื้อชีวิต โดยใหรักษาใหถึงที่สุดแมผูปวยจะไมมีสติสัมปชัญญะแลวก็

ตาม เนื่องจากเห็นวายังอยูในวัยที่มีเวลาเหลืออีกมากในการใชชีวิต ดังนั้น การทํา living will อาจมี

การดูแลแบบประคับประคองควบคูไปกับการรักษา เพราะดวยวิทยาการความกาวหนาทาง

การแพทยใหม โรคเร้ือรังบางโรคสามารถรักษาใหหายขาดได ถึงแมวารักษาไมหาย การดูแลแบบ

ประคับประคองที่ดูแลผูปวยแบบองครวม จะเปนแนวทางที่ทําใหผูปวยกลุมนี้จากไปอยางสงบได 

และสาม ผูสูงอายุทุกคน (อาจมีการกําหนดอายุทางการที่ควรทํา living will) ไมวาจะมีโรค

ประจําตัวหรือไมมีก็ตาม เมื่อถึงวัยปลายของชีวิต อาจตองมีการเตรียมพรอม คือ เขารักษาตัวที่

โรงพยาบาลหรือนอนรอความตายอยูที่บาน เลือกสถานที่ เสียชีวิตระหวางที่บาน หรือ 

สถานพยาบาล/สถานบริบาล และบางคนตองการบริจาครางกาย ทุกการเลือกเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตัวเอง ควรกําหนดผูตัดสินใจแทนกอนที่ตนเองไมสามารถสื่อสารได    
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3.5. ตารางสรุป จํานวนและรอยละของผูปวยระยะทายทีไ่ดทําการเย่ียมบาน 

ตาราง 16 จังหวัดรายภูมิภาคที่ทําการเย่ียมผูปวยระยะทาย จําแนกตามเพศ 

ภาค จังหวัด (อําเภอ) ชาย หญิง รวม 
เหนือ เชียงใหม (อ.เมือง, สันทราย, สารภี, หางดง และ อ.แมอาย) 2 3 5 

แพร (อ.เมือง) 1 1 2 
นาน (อ.เมือง และ อ.ปว) 2 2 4 
ตาก (อ..เมือง และ อ.แมสอด) 2 2 4 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแกน (อ.เมือง และ อ.พล) 0 1 1 
อุดรธานี (อ.เมือง และ อ.บานผือ) 6 1 7 
เลย (อ.เมือง และ อ.เชียงคาน) 1 1 2 
สุรินทร (อ.เมือง, อ.สนม และ อ.ปราสาท) 3 2 5 
บุรีรัมย (อ.พุทไธสง) 1 2 3 
นครราชสมีา (อ.โนนสูง) 0 4 4 

ใต สงขลา (อ.เมือง, อ.หาดใหญ และ อ.เทพา) 3 1 4 
ตรัง (อ.เมือง และ อ.หวยยอด) 1 1 2 
นครศรีธรรมราช (อ.สิชล) 1 1 2 

กลาง กรุงเทพ (เขตบางแค) 2 0 2 
 รวม 25 22 47 

 

ตาราง 17 จํานวนและรอยละของผูปวย จําแนกตามเขตอยูอาศัยและฐานะทางเศรษฐกิจ 

 จํานวน รอยละ 
เขตที่อยูอาศัย   
เมือง 11 23.4 
ก่ึงเมือง 10 21.3 
ชนบท 26 55.3 
รวม 47 100.0 
ฐานะทางเศรษฐกิจ   
ดี 18 38.3 
ปานกลาง 18 38.3 
ยากจน 11 23.4 
รวม 47 100.0 
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ตาราง 18 จํานวนและรอยละของผูปวย จําแนกตามลักษณะทางประชากร โรค และอาการ  

 จํานวน รอยละ 
กลุมอายุ   
ต่ํากวา 60 ป 8 17.0 
60-69 ป 9 19.1 
70-79 ป 17 36.2 
80 ปข้ึนไป 13 27.7 
รวม 47 100.0 
โรคของผูปวยระยะทาย   
มะเร็ง 23 48.9 
หลอดเลือดสมอง 8 17.0 
ไตวายระยะสุดทาย 5 10.6 
โรคชรา 3 6.4 
สมองเสื่อม 2 4.3 
ลม และโรคประจําตัวอ่ืน 2 4.3 
ปอดอุดก้ันเร้ือรัง 1 2.1 
หัวใจ 1 2.1 
เอชไอว ี 1 2.1 
กระดูกทับเสน 1 2.1 
รวม 47 100.0 
สภาวะการเคลื่อนไหว   
ติดเตียง 32 68.1 
นั่งได แตเดนิไมได 7 14.9 
เดินไดตามปกต ิ 8 17.0 
รวม 47 100.0 
เตียงผูปวยแบบปรับระดับ   
ใชเตียงผูปวยปรับระดบั 27 57.4 
ไมใช 20 42.6 
รวม 47 100.0 
ความสามารถในการสื่อสาร   
พูดได 21 44.7 
ไมได 26 55.3 
รวม 47 100.0 
ความสามารถในการกินอาหาร   
กินได 22 46.8 
กินไมคอยได/ไมได 25 53.2 
รวม 47 100.0 
ใสสายใหอาหาร    
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 จํานวน รอยละ 
ใส 8 17.0 
ไมใส 39 83.0 
รวม 47 100.0 
ใชเคร่ืองชวยหายใจ   
ใช 13 27.7 
ไมใช 34 72.3 
รวม 47 100.0 
ภาวะหนังหุมกระดูก   
ผอมหนังหุมกระดูก 12 25.5 
สภาพปกต ิ 35 74.5 
รวม 47 100.0 
การชวยเหลือตนเอง   
ชีวิตปกต ิ 8 17.0 
ตองมีคนชวยเหลือ 39 83.0 
รวม 47 100.0 

 

ตาราง 19 จํานวนและรอยละของผูปวย จําแนกตามความสัมพันธกับผูดูแลในครอบครัว 

ผูดูแลที่เปนคนในครอบครัว จํานวน รอยละ 
ลูกสาว 19 40.4 
ภรรยา 11 23.4 
สาม ี 4 8.5 
แม 3 6.4 
ลูกชาย 3 6.4 
หลานสาว 2 4.3 
พี่ชาย 1 2.1 
นองสาว 1 2.1 
ไมมีผูดูแล/บางกรณีมีผูดูแลอาสา แตไมสม่าํเสมอ/ไมตลอดเวลา 3 6.4 
รวม 47 100.0 
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4. บทสรุป 

ในสวนของบทสรุปนี้ เปนการใหภาพรวมของผลการประเมินศักยภาพฯ ของบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข, ผูดูแลอาสา และพระสงฆจิตอาสา ที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถาม ใหภาพรวมเก่ียวกับประเด็นขอคนพบที่นาสนใจที่ไดมาจากการลงพื้นที่พูดคุยกับ

บุคคลทุกกลุมที่เก่ียวของ และสุดทายคือ บทสรุปวา ผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลที่ดีหรือไม 

4.1. สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบตัิของ

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการดูแลผูปวยระยะทาย กลาวได

วาผูปฏิบัติงานเกือบทุกคนผานการอบรมดานการดูแลแบบประคับประคอง (PC) มาแลว จากการ

จัดอบรมโดยหนวยงานที่สังกัดอยูเปนสวนใหญ และอีกสวนหนึ่งผานการอบรมที่จัดโดยหนวยงานที่

มีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมดาน PC ซ่ึงก็คือ THAPS สําหรับแหลงศึกษาหาความรูของ

บุคลากร พบวา สวนใหญศึกษาจากเพื่อนรวมงาน ที่ไดมีการพูดคุยปรึกษาหารือ/ แลกเปลี่ยนกันใน

ทีมงานที่มีความรูเขาใจเก่ียวกับ PC เปนอยางดีและมีความเปนผูฟงที่ดี ใหเวลากับเพื่อนรวมงาน มี

หัวใจอาสา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี อยางไรก็ดี บุคลากรจํานวนมากระบุวา ความรูที่มีอยูยังไม

เพียงพอ เพราะวายังมีสิ่งที่ไมรูอีกมาก เชน ความรูในการดูแลผูปวยระยะทายรายโรค ผูปวยเด็กที่

อยูในระยะทาย และความรูในการใชยา สวนทักษะที่บุคลากรใหความสําคัญคือ ทักษะหรือเทคนิค

การสื่อสาร และทักษะการดูแลดานจิตใจ  

สวนในเร่ืองบทบาทหนาที่และสิ่งที่ปฏิบัติในการทํางาน PC ไดใหบุคลากรฯ ประเมิน

ตนเองดวยคําถามที่มีคําตอบ แบงตามความถ่ี 3 ระดับ คือ ทําเปนประจํา ทําเปนบางคร้ัง และไม

เคยทํา พบวา มากกวาคร่ึงหนึ่งของบุคลากรไดระบุสิ่งที่ทําเปนประจํา 5-6 ลําดับ เรียงตามความถ่ี

ของคําตอบ ดังนี้คือ 1) การทําหนาที่ในภาระงานการดูแลแบบประคับประคองใหเปนที่นาพอใจและ

เปนที่ยอมรับ 2) การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 3) การทําความเขาใจเร่ืองสิทธิ ประเด็นจริยธรรม 

และกฎหมายที่เก่ียวของ 4) พัฒนาทักษะการสื่อสารเร่ืองการแจงขาวราย 5) ถอดบทเรียนเพื่อ

พัฒนาระบบ PC ในหนวยงานตนเอง 6) เปนวิทยากรถายทอดความรู และ 7) พัฒนางานวิจัยจาก

งานประจํา 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ  การเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข ใหมีความรูความสามารถมากข้ึนในเร่ืองการดูแลผูปวยระยะทายราย

โรค ผูปวยระยะทายที่เปนเด็ก ทักษะการสื่อสารและการดูแลดานจิตใจ การใชยาในผูปวยระยะทาย

, วิชาการและกฎหมาย, การทํา ACP และ family meeting และ ควรมีการสนับสนุนใหบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขมีความสามารถในการเปนวิทยากรถายทอดความรูหรือสามารถ

พัฒนางานวิจัยจากงานประจําไดดวย จะยิ่งเปนการยกระดับคุณภาพและทําใหระบบ PC มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และควรมีการรวบรวมและเผยแพรองคความรูดานการดูแล

ผูปวย PC ในขอบเขตวิชาชีพของแตละวิชาชพี เชน นักโภชนาการ/โภชนากร นักกายภาพบําบัด นัก

กิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อใหสามารถยกระดับศักยภาพและความรู

ในการดูแลผูปวย PC ไดตรงกับความตองการของผูปวยและตรงกับศักยภาพในทางวิชาการของแต

ละวิชาชีพ 

ทัศนคติตอเร่ือง PC และการตายดี บุคลากรทั้งหมดมองวาเร่ืองนี้มีความสําคัญมากถึงมาก

ที่สุด เพราะจะชวยลดความทุกขทรมานทางกาย มีการเตรียมพรอมกอนเสียชีวิต ผูปวยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีกอนตาย สําหรับความหมายในเร่ืองของการตายดี สวนใหญใหความหมายวาหมายถึง การ

ไมทุกขทรมานทั้งกายและใจ, ตายอยางสงบ, ไมมีสิ่งคางคาใจ, ไดทําตามความตองการคร้ังสุดทาย, 

มีความสุข, สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, มีการเตรียมพรอม, ครอบครัวพรอมหนา, และยอมรับการ

ตาย และการไดรับโอกาสในการตายดีมีความสําคัญเนื่องจาก มองวา มนุษยทุกคนตองตาย ทุกคน

ตองการตายดี เปนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และเปนการเตรียมตัวไปสูสุคติภูมิ  

โดยสรุป ดวยความเชื่อที่วา ไมมีใครที่ตองการตายแบบทุกขทรมาน ตายอยางมีเคร่ือง

พันธนาการ ตายอยางโดดเดี่ยว ตายโดยไมมีใครเหลียวแล บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

โดยเฉพาะแพทยและพยาบาลที่เขาใจหลักการ PC จึงเปนบุคคลสําคัญดานแรกในการสื่อสาร

เก่ียวกับโอกาสในการตายดีใหกับผูปวยระยะทายดวยโรคที่คุกคามชีวิต รวมทั้งครอบครัวผูปวย แต

การจะสื่อสารประเด็นดังกลาวนี้ไดดี บุคลากรจํานวนมากระบุวา ไดเรียนรูวาตองรูจักจังหวะเวลาที่

เหมาะสมในการพูดถึงความเปนความตายของชีวิต  

 

4.2. สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบตัิของจิต

อาสา/ผูดูแลอาสา/อาสาสมัคร 

ศักยภาพของผูดูแลอาสาในการดูแลผูปวยระยะทาย พบวา กวารอยละ 80 ระบุวา ผาน

การอบรมเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ สําหรับเร่ืองการดูแลแบบประคับประคอง (PC) การแจงขาวราย 

และการดูแลผูปวยดานจิตใจ จิตวิญญาณ พบวา ผูดูแลอาสาประมาณคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 50 เคย

ไดรับการอบรมดาน PC ในขณะที่ประมาณหนึ่งในสี่ของกลุมตัวอยาง ระบุวา เคยอบรมดานการแจง

ขาวราย และรอยละ 13 ระบุวาเคยอบรมการดูแลดานจิตใจ จิตวิญญาณ  ประมาณคร่ึงหนึ่งของ

ผูดูแลอาสาที่เปนกลุมตัวอยางระบุวาไมมีทักษะในการดูแลผูปวยระยะทาย ไมวาจะเปนการดูแลทาง

กายและทางจิตใจ รวมไปถึงทักษะการสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว  

สําหรับภารกิจที่ผูดูแลอาสา ระบุวา ไดกระทําเปนบางคร้ังจนถึงกระทําประจํา พบวา 

ประมาณคร่ึงหนึ่งระบุวาสิ่งที่ไดกระทําเปนประจํา คือ การใหกําลังใจ เยี่ยมบานผูปวย (รอยละ 85) 

รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูตางๆ รวมกับทีมจิตอาสาและบุคลากร
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ทางการแพทยและสาธารณสุข (รอยละ 82) สวนภารกิจอ่ืน ๆ เชน การทําแผล ทําความสะอาด

รางกายผูปวย จัดหาอาหารใหผูปวยที่ไมมีคนในครอบครัวดูแล ฯลฯ สวนใหญระบุวา ไดทําภารกิจ

ดังกลาวเปนบางคร้ัง โดยสรุป ผูดูแลอาสาสวนใหญมีบทบาทเยี่ยมบานและใหกําลังใจผูปวยและ

ครอบครัว และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองดวยวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกับทีม

จิตอาสา และเจาหนาที่สาธารณสุข  

ทัศนคติตอการตายดี จากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการ/แนวคิดเก่ียวกับการตาย

ดี ที่ไดแบงระดับความเห็นดวยออกเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย ผลการสํารวจสรุปได

วา ผูดูแลอาสาในการสํารวจคร้ังนี้เกือบทั้งหมด เห็นดวยในระดับมากวา การตายดี คือ การทําให

ผูปวยหมดหวงกอนตาย ในขณะที่ รอยละ 93 เห็นดวยในระดับมากวา การชวยใหผูปวยตายดี เปน

การคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรอยละ 90 เห็นดวยในระดับมากวา การจัดสิง่แวดลอมที่ดี

ใหกับผูปวยระยะทาย ชวยใหผูปวยจากไปอยางสงบ   

ในขณะที่สวนใหญเห็นดวยวา ควรพูดเร่ืองความตาย หรือ การพูดความจริงกับผูปวย แตก็ยัง

พบวา หนึ่งในสี่ของผูดูแลอาสา มีความคิดเห็นระดับปานกลางไปจนถึงนอย ซึ่งแสดงวา การพูดคุย

เร่ืองนี้ อาจพูดไมไดงายนักในบางโอกาสสําหรับผูดูแลอาสา ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับบริบทของผูดูแลอาสาใน

เร่ืองการไดรับการยอมรับบทบาทการเปนผูดูแล และบริบทของผูปวยและครอบครัว ที่มีระดับการ

รับรูและการยอมรับในประเด็นที่ออนไหวอยางมากนี้ตางกัน  

โดยสรุปแลว ทัศนคติตอเร่ืองการตายดีของผูดูแลอาสาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข แตสําหรับการสื่อสารประเด็นที่เก่ียวของกับการตายดีหรือความตาย 

ซึ่งเปนวาทศิลปอยางหนึ่ง ที่มีองคประกอบตาง ๆ เชน สัญลักษณทาทางที่แสดงถึงความจริงใจ  การ

ใชคําพูดกับผูปวยที่ไมสามารถตอบโตได การพูดใหกําลังใจครอบครัว เร่ืองที่ควรพูดและไมควรพูด 

การรับฟงและเขาถึงความรูสึกของผูปวยและญาติ โอกาสที่เหมาะสมในการเขาเยี่ยมผูปวย ทักษะ

เหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูดูแลอาสาทุกคนควร

จะไดรับโอกาสในการเรียนรูหรือฝกฝนเก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ใหมากข้ึนดวย 

 

4.3. สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบตัิของ

พระสงฆหรือภิกษุอาสา 

ศักยภาพของพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสา ในการดูแลผูปวยระยะทาย จากคําถามที่วา

เคยเขารวมอบรมเสริมความรูดานการดูแลเยียวยาจิตใจผูปวยหรือไม พบวา พระสงฆสวนใหญ (รอย

ละ 70) ไมเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับเร่ืองนี้มากอน สําหรับพระสงฆที่เคยไดรับการอบรม สวนหนึ่ง

เขารับการอบรมที่จัดโดยเครือขายพุทธิกา และอีกสวนหนึ่งเคยอบรมในหลักสูตร “พระคิลานุ

ปฏฐาก” หรือ “พระอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด (อสว.)” ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เมื่อพิจารณา

ศักยภาพในการเปนสวนหนึ่งของทีมดูแลผูปวยระยะทายในมิติจิตใจ จิตวิญญาณ สวนใหญระบุวายัง

มีขอมูลความรู ตลอดจนความสามารถดานการดูแลเยียวยาและการสื่อสารกับผูปวยที่ไมมากหรือยัง

ไมคอยพรอม นอกจากนี้ พระสงฆในการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญ (รอยละ 70) ระบุวา มีบทบาทในการ

เยี่ยมผูปวยที่บานหรือที่สถานพยาบาล นานๆ คร้ัง (3-4 เดือนตอคร้ัง) จนถึง ยังไมเคยไดมีโอกาสเขา

เยี่ยมผูปวยเลยก็มี  

เม่ือถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึกของ

ผูปวยระยะทาย พระสงฆระบุวา มีความรูในดานนี้นอยที่สุด นอกจากนี้ พระสงฆหรือภิกษุอาสา

จํานวนหนึ่ง ยังระบุดวยวา ตัวผูปวยเองเปนปญหาและอุปสรรคตอการแสดงบทบาทของพระสงฆ 

หรือ ทําใหพระสงฆรูสึกลําบากใจ ความคิดเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นวา พระสงฆจิตอาสาบางสวน

ยังไมเขาใจหรือเขาไมถึงภาวะอารมณ ความรูสึกของผูปวยระยะทาย ที่กําลังอยูในสภาวะที่เจ็บปวด 

ไมสบายตัว เหนื่อย เพลีย ออนแรง สิ้นหวัง ครุนคิด หวั่นวิตก หวาดกลัวความตาย ฯลฯ และถา

ผูปวยยังไมไดรับการจัดการอาการดังกลาว ก็ยากที่จะสนใจฟงหรือตอบสนองในทางบวก เมื่อ

พระสงฆมาเยี่ยม ดังนั้น พระสงฆที่จะสามารถเปนผูเยียวยาผูปวยระยะทายได จะตองมีความเขาใจ

ประเด็นนี้เปนอยางดี    

สําหรับขอเสนอแนะของพระสงฆหรือภิกษุอาสาสวนใหญเสนอวา อยากใหมีการจัดอบรม

เสริมความรูเร่ืองการพูดคุยสื่อสารกับผูปวย การปฏิบัติที่ถูกตองตอผูปวย หลักจิตวิทยา และความรู

เบื้องตนเก่ียวกับอาการของโรคในระยะทาย และอยากใหมีการจัดอบรมเปนประจําและตอเนื่อง 

รวมทั้งเสนอใหมีการเชื่อมเครือขายพระสงฆจิตอาสาที่ทํางานดานการดูแลสุขภาพเกิดข้ึนทั่วทุก

ภูมิภาค 

สําหรับทัศนคติตอการตายดีของพระสงฆจิตอาสาหรือภิกษุอาสาใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ 

ความหมายของการตายดี ความสําคัญของการตายดีตอมนุษย และ ความสําคัญของบทบาท

พระสงฆตอผูปวยระยะทาย พบวา ไดคําตอบที่มีนัยยะสอดคลองกันเปนสวนใหญ กลาวคือ 

ความหมายของการตายดี ประกอบดวยคําสําคัญ คือ ตายอยางมีสติ, สงบ, ไมทุกขทรมาน, หมดหวง

, มีความสุข สําหรับความสําคัญที่มนุษยทุกคนควรไดรับโอกาสในการตายดีนั้น พระสงฆจิตอาสาที่

ศึกษาสวนใหญใหความเห็นวา เพราะเปนโอกาสที่มนุษยจะไดไปสูภพภูมิที่ดี หรือสุคติภูมิตามความ

เชื่อของพุทธศาสนา สวนความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของบทบาทพระสงฆตอผูปวยระยะทาย 

สวนใหญ ระบุวา พระสงฆเปนเสมือนตัวแทนทางจิตวิญญาณ เปนที่พึ่งทางจิตใจ ชวยนําทางจิต

สุดทายไปสูสุคติภูมิได 
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4.4. ประเด็นขอคนพบในพ้ืนที ่

ทุกประเด็นที่นําเสนอในสวนนี้ ลวนไดขอมูลมาจากกลุมผูใหขอมูลที่ใหสัมภาษณเทานั้น 

รวมถึงจากการสังเกตของคณะผูวิจัย ขอมูลบางอยางไมสามารถสรุปเปนภาพสะทอนของทั้งประเทศ

ได 

ประเด็นเกี่ยวกับจิตอาสาและทิศทางการสนับสนุน : ผูดูแลอาสามีสวนชวยดูแลผูปวย

ไดมาก ไมวาจะเปนเขาใจผูปวยและครอบครัวที่กําลังอยูในความทุกข เพราะสวนหนึ่งเคยผาน

ประสบการณเชนเดียวกัน จึงแสดงอารมณและความรูสึกที่เปนมิตร ชวยแบงเบาภาระการทํางาน

ของบุคลากรสาธารณสุขในขณะที่บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล อีกทั้งคอย

ดูแลชวยเหลือผูปวยไดตลอดเวลา ชวยใหผูปวยในชุมชนใหเขามาอยูในระบบการดูแลรักษาที่อยูใน

สายตาหมอพยาบาลเจาหนาที่สาธารณสุข ชวยใหผูปวยที่ยากไรและขาดผูดูแลไดรับการดูแลตาม

ความเหมาะสม รวมไปถึงชวยครอบครัวผูปวยประหยัดคาใชจายในการจางผูดูแล การที่มีผูดูแลจิต

อาสาเปนที่รูจักของชุมชนและบุคลากรสาธารณสุขทําใหเปนสื่อกลางระหวางครอบครัวผูปวยและ

เจาหนาที่ที่มาเยี่ยมบานผูปวย เปนตัวประสานขอความชวยเหลือในพื้นที่ ดังนั้น ควรมีระบบการ

สนับสนุนการทํางานของผูดูแลจิตอาสา เชน ระบบการคัดเลือกและฝกอบรม ระบบการเชิดชูคุณ

งามความดี ระบบสนับสนุนโดยเจาหนาที่รัฐ ระบบการบริจาคเพื่อวัตถุประสงคของการทํางานจิต

อาสา เปนตน 

ประเด็นดานพ้ืนที่ : ลักษณะภูมิประเทศ วัฒนธรรม ความเปนเมืองและชนบท ที่อาจมีผล

ตอความรูสึกนึกคิด ความคาดหวังในการรักษาพยาบาลของผูปวยและครอบครัว จําเปนตองมี

พิจารณาในการออกแบบระบบการดูแลแบบประคับประคองใหเหมาะสมกับพื้นที่ อาทิเชน ชุมชน

เมือง ชุมชนชาวเขา จําเปนตองมีหองผูปวยระยะสุดทาย หรือ hospice care ในสถานพยาบาลหรือ

ใกลโรงพยาบาล ที่รับประกันไดวา ผูปวยไมเสียชีวิตอยางโดดเดี่ยว หรือเสียชีวิตระหวางทาง 

นอกจากนี้ เร่ืองการใหขอมูลเก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคอง ในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ทางดานภาษา ผูที่ใหขอมูล เชน ลาม จําเปนตองมีความรูดีในเร่ืองนี้ เพราะการถายทอดไปยังผูปวย

หรือครอบครัวผูปวย สาระสําคัญอาจตกหลนได อาจจําเปนตองการสื่อสารในรูปแบบแผนพับ 

หนังสือ ฯลฯ ที่มีรูปภาพประกอบ ใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจงายอีกดวย เมื่อเร่ืองนี้เปนที่เขาใจกัน

งายแลว ผูปวยดวยโรคที่รักษาไมหายและกําลังเขาสูระยะสุดทาย จะไดเขาถึงการดูแลแบบ

ประคับประคองโดยบุคลากรทางการแพทยไดเร็วข้ึน ดังนั้น หากมีการพิจารณาประเด็นดานพื้นที่ 

จะชวยใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของการใชงบประมาณ มีระบบสนับสนุนอ่ืนๆ เชน ระบบ

ดูแลโดยจิตอาสา ระบบบริจาคและเครือขายสังคม ระบบการรับสงผูปวย ระบบชวยเหลือผูปวยและ

ครอบครัวที่ยากไร 
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ประเด็นเกี่ยวกับโอกาสในการเลือกสถานที่เสียชีวิต : เปนเร่ืองเก่ียวกับความพอใจของ

ผูปวยวาจะเลือกเสียชีวิตที่บานตนเอง หรือ ที่สถานพยาบาล แตโดยสวนใหญแลว ผูปวยเลือก

เสียชีวิตที่บาน สวนที่เหลือคือเสียชีวิตในสถานพยาบาล ซึ่งมีทั้งผูปวยเลือกเอง ครอบครัวผูปวย

เลือก เพราะเห็นวาทางโรงพยาบาลมีอุปกรณเคร่ืองมือพรอม มีพยาบาลดูแล และใชสิทธิ์เบิกคา

รักษาพยาบาลได หรือ มีความสามารถในการจาย หรือเหตุผลอ่ืนคือที่บานไมเหมาะกับการใชชีวิต

ระยะสุดทาย หากแตในอนาคต การเลือกเสียชีวิตที่บานที่เปนเสียงสวนใหญในขณะนี้ อาจเปลี่ยนไป

เนื่องจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคม ที่ทําใหรูปแบบการอยูอาศัยเปลี่ยนแปลง

ไป รวมถึงการใชชีวิต แตที่แนๆ คือ จะมีผูปวยระยะสุดทายที่เปนผูสูงอายุมากข้ึนที่ตองการผูดูแลใน

วาระสุดทายของชีวิต   

ประเด็นดานการสื่อสาร : การสื่อสารเปนเร่ืองยากที่สุด เปนเสียงสะทอนจากทีมดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย ซึ่งหากไมมีประสบการณ อาจพูดไมออก หากไมมีทักษะ อาจทําใหสื่อความหมายไม

ตรงกัน นอกจากนี้แลว เวลาที่เหมาะสมในการพูดใหครอบครัวและผูปวยเตรียมพรอมในการใชชีวิต

ระยะสุดทายก็เปนเร่ืองที่สําคัญ เพราะหากพูดผิดที่ ผิดเวลา ก็อาจสรางความไมพอใจใหกับญาติ

ผูปวยได มีหลายกรณีที่พบจากการลงพื้นที่ พบวา แพทยเจาของคนไขใชคําพูดที่บั่นทอนกําลังใจ ที่

ทําใหผูปวยและครอบครัวตัดสินใจยายโรงพยาบาล หรือไมพอใจก็มี ดังนั้น ทักษะการสือ่สารสําคัญ

ตอผูที่เก่ียวของกับการดูแลทุกคน ที่สามารถเพิ่มไดโดยการเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

เพื่อนรวมงาน เรียนรูจากการบันทึกความผิดพลาด ก็จะเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของทุก

คนที่มีใจชวยเหลือผูปวย   

ประเด็นดานความเชื่อทางศาสนา : สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ มี

ความเชื่อในเร่ืองการเวียนวายตายเกิด เชื่อในโลกหลังความตายที่เปนอีกภพภูมิหนึ่ง บุคลาการทาง

การแพทยมีความเห็นวา การจากไปอยางสงบ ไมเจ็บปวดทุรนทุราย คือการตายดี แตทางความเห็น

ของผูนําทางจิตวิญญาณกลาววา  จิตสุดทายที่สงบ จะทําใหไปสูภพภูมิที่ดี ไมวาจะเปนผูปวยดวย

โรคที่ตองดูแลแบบประคับประคองหรือปวยดวยโรคที่รักษาหายหรือไมหาย หรือ ผูไมไดมีอาการ

เจ็บไขไดปวย ก็ตาม หากมีการเตรียมตัวตายดี รวมถึงมีจิตที่สงบนิ่ง เปนสมาธิตลอดเวลา ระลึกถึง

สิ่งดีงาม ตั้งแตขณะนี้ เมื่อความตายมาเยือน ไมวาจะเปนสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ โรคติดตอระบาด 

ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ผูที่จิตสุดทายที่ไมไดอยูในความกลัว ความกังวล มีภาพจําตอเหตุการณที่

เลวราย ก็อาจจะนําไปสูภพภูมิที่ดีได  ดังนั้น การฝกจิต ฝกสมาธิ จะชวยใหไมเกรงกลัวตอความตาย 

ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผูปวยทางดานจิตวิญญาณ : เปนการดูแลดานจิตใจของผูปวย 

ที่ทําใหผูปวยจากไปในเวลาที่สมควร เพราะไมมีสิ่งใดคางคาใจ การประเมินทางจิตวิญญาณควร

ออกแบบใหบุคคลใกลชิดผูปวย สามารถประเมินไดโดยงาย และครอบคลุมทุกความตองการที่ไมใช

ความตองการทางกาย จะทําใหผูปวยไมไดรับการยัดเยียดในสิ่งที่ไมตองการ หรือเปนการเติมเต็ม
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ความปรารถนาของผูปวย อาจเปนการบริจาครางกาย อวัยวะ หรือรูปแบบความตองการทาง

พิธีกรรมทางศาสนา  

ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆอาพาธ : พระสงฆเมื่ออาพาธอยูในระยะทาย อาจอยูใน

ภาวะจํายอมที่ตองสึกออกมาใชชีวิตฆราวาสเพราะขาดผูดูแลในวัด แตวัดบางแหงสามารถปรับ

สภาพวัดใหเปนที่ดูแลพระภิกษุอาพาธ หรือผูปวยที่ฆราวาสได อยางไรก็ดี ควรมีการพัฒนาระบบ

การดูแลพระสงฆอาพาธระยะสุดทายที่วัดเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล เชนเดียวกับระบบการดูแลผูปวย

ระยะสุดทายที่บานที่ไดรับการพัฒนาจนมาถึงทุกวันนี้ 

 

4.5. ผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลที่ดีหรือไม 

 จากการเยี่ยมบานผูปวยและครอบครัว เพื่อดูวาผูปวยระยะสุดทายอยูในสภาพแวดลอม

อยางไร ไดรับการดูแลจากใคร และไดรับการดูแลอยางไรบาง พบวา ผูปวยระยะสุดทายซึ่งสวนใหญ

เปนวัยสูงอายุ และปวยดวยโรคมะเร็งมากที่สุด โดยสภาพของผูปวยมีทั้งสุขภาพรางกายปกติ ยังใช

ชีวิตประจําวันไดเหมือนเดิม ซึ่งหมายความวาไดรับการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตเนิ่นๆ และ

หมายความวาผูปวยบางคนฟนคืนจากสภาพปวยติดเตียงมาแลว และมีทั้งผูปวยที่อยูในสภาพที่ติด

เตียงและไมสามารถสื่อสารได ผูดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวสวนใหญเปนลูกสาว สวนผูปวยที่อยูตัว

คนเดียว จะไดรับการดูแลจาก อสม. หรือจิตอาสาที่อยูในชุมชน ที่มาคอยดูแลเร่ืองยา อาหาร การ

ทําความสะอาดรางกาย พลิกตัว ทําแผล เปลี่ยนผาออม ดูแลการขับถาย เปนตน สวนวัสดุอุปกรณที่

จําเปนสําหรับผูปวย คือ เตียงปรับระดับ หรือเตียงลม เคร่ืองชวยหายใจ เคร่ืองดูดเสมหะ สวนใหญ

เปนการใหยืมจากสถานพยาบาลตามที่ไดรับบริจาคมา เมื่อผูปวยจากไปแลวจึงนําไปคืน เพื่อให

ผูปวยอ่ืนไดใชตอ ในรายที่ตองมีการใชยาแกปวด แกหอบเหนื่อย ประเภทมอรฟน เจาหนาที่

สาธารณสุขใกลบานจะมาดูแลเร่ืองการใชยา และสอนใหผูดูแลสามารถปรับยา ตามอาการหนักเบา

ของผูปวย  

จากการสังเกต โดยรวมแลวผูปวยระยะสุดทายที่นอนพักอยูที่บานไดรับการดูแลอยางดี 

คําตอบเชนเดียวกับการสอบถามสมาชิกในครอบครัวที่มีความพึงพอใจจากการดูแลของบุคลากร

สาธารณสุข แตทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยที่เปนกรณีศึกษาที่คณะผูวิจัยไดไปเยี่ยมบาน เปนการนําพา

โดยบุคลากรสาธารณสุข จึงไมไดรับเสียงสะทอนดานลบ 
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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	 หลักสูตรอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมิติจิตวิญญาณ
	 หลักสูตรอบรมที่เรียกว่าการอบรมวิทยากร/กระบวนกร Training of the Trainers (TOT)

	2) การขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า การขยายผลเชิงลึก ได้แก่ เครือข่ายเชียงใหม่ และเครือข่ายสุรินทร์ มีข้อค้นพบต่าง ๆ เหมือนกับที่กล่าวไปข้างต้น และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้คือ
	 เครือข่ายเชียงใหม่
	 เครือข่ายสุรินทร์

	3) การขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ในพื้นที่ ซึ่งทางโครงการเรียกว่า  การขยายผลเชิงกว้าง
	จุดแข็ง/สิ่งที่ดี และจุดอ่อน/สิ่งที่ควรแก้ไข-ปรับปรุงของชุดโครงการฯ
	1) สรุปจุดแข็ง/สิ่งที่ดีของโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
	2) จุดอ่อน/ข้ออ่อน/ข้อจำกัด/สิ่งที่ควรปรับปรุงในโอกาสต่อไป




	ส่วนที่ 2 ผลการประเมินเชิงวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
	3 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน: บทวิเคราะห์จากมุมมองของกรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพของออตตาวา
	1. ความนำและวัตถุประสงค์
	2. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวากับบริบทการทำงานของ สสส.
	3. การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ของออตตาวาในการวิเคราะห์การพัฒนาระบบ PC
	4. จุดเน้นและประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์
	1. การทำงานขับเคลื่อนของศูนย์ KPC: เริ่มจากการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมาอย่างมีความเชื่อมโยง
	1 การปรับระบบบริการและระบบ-โครงสร้างการบริหารองค์กร ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	2 อบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับบุคลากรแผนกต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
	3 ยกระดับศักยภาพและความรู้ความสามารถของทีมงานและเครือข่าย  ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ และเครื่องมือการทำงาน
	4 เกิดเครือข่ายชุมชนคนหัวใจเดียวกัน:  ผลของการขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ
	5 มาตรฐานคุณภาพของระบบบริการ:  สิ่งที่ต้องการ และ สิ่งที่พบในพื้นที่
	6 ความสำคัญของวิชาชีพแพทย์ต่อการยกระดับมาตรฐานระบบบริการ  พร้อม ๆ กับยกระดับสถานภาพศูนย์ KPC และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	7 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ในระดับจังหวัด
	8 การขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบระบบไปยัง โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน
	9 ภาพระดับตำบล: การเสริมพลังให้ชุมชนปฏิบัติการ  นำมาสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน บทพิสูจน์การสนับสนุนการตายดี
	10 การขยายผลแนวคิด PC ในกลุ่มแพทย์และปัญหาที่พบมีส่วนผลักดัน ให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับและหลายมิติ  ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัย ฯ

	2. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้ระบบ PC ขยายตัวไปหลายทิศทาง
	3. บทบาทของจิตอาสา พระสงฆ์อาสา: บทสะท้อนอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมพลังให้ชุมชนลงมือปฏิบัติการ
	4. บทบาทของผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  กับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและปัญหาที่พบ
	5. การขยายตัวไปยังพื้นที่/โรงพยาบาล/เขตสุขภาพอื่น ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	6. การขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบไปยังภาคอื่น ๆ:  กรณีตัวอย่าง การเกิดระบบ PC ของโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่  และนัยสำคัญต่อการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ
	7. กรณีของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลตรัง และเครือข่าย (Primary Care Cluster: PCC): นัยสำคัญต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน
	8. สรุปปัจจัย-องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้น และการขยายตัวของแนวคิดและรูปแบบ/ระบบ PC  ผ่านการทำงานของศูนย์ KPC

	5.  สรุปผลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา

	4 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน :  บทวิเคราะห์จากมุมมองของกรอบแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองและ กรอบ 6 เสาหลักการติดตามการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก   (WHO’s 6 Building Blocks of Health Sy...
	1. ความนำและวัตถุประสงค์
	2. องค์การอนามัยโลกกับเรื่อง PC (WHO’s Palliative Care)
	3. ความคืบหน้าสำคัญของระบบ PC ของไทย เมื่อมองจากกรอบ PC ของ WHO
	4. ประเด็นอื่น ๆ ของระบบ PC ที่ WHO เน้นย้ำ
	5. อุปสรรค/สิ่งกีดขวางการพัฒนาระบบ PC ในมุมมองของ WHO
	6. ระบบ PC ของไทยยังเผชิญกับสิ่งกีดขวางอะไรบ้าง?  เมื่อมองจากกรอบ PC ของ WHO
	7. สรุปประเด็นสำคัญที่พบเกี่ยวกับระบบ PC ของไทย  เมื่อมองจากมุม PC ของ WHO
	8. สรุปผลการวิเคราะห์ : พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญ แต่ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย
	9. กรอบ 6 เสาหลักของ WHO ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
	10. ข้อมูลที่ใช้และจุดเน้นในการวิเคราะห์
	1. งานบริการสุขภาพเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง  Health service delivery for palliative care
	2. กำลังคนเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง  Health Workforce for Palliative Care
	3. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง Health Information System : HIS
	4. การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อการดูแล แบบประคับประคอง (Access To Essential Medicines)
	5. กลไกการเงิน-การคลังของระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Health Systems Financing)
	6. การนำและการอภิบาลเพื่อระบบการดูแลประคับประคอง  (Leadership and Governance for Palliative Care System)

	11. สรุปผลการวิเคราะห์จากมุมมองของกรอบ WHO

	5 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน:  มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ โรเจอร์สและชูเมกเกอร์53F
	1. ความนำและวัตถุประสงค์
	2. ทำไม แนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมจึงเหมาะสมในการนำมาวิเคราะห์การแพร่กระจายของ ระบบ PC
	3. จุดเน้นของแนวคิดและทฤษฎีของโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ และข้อจำกัดในการวิเคราะห์
	4. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
	1: ตัวนวัตกรรม (Innovation)
	ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน ยังพบในทุกพื้นที่:  ภาพสะท้อนการรับรู้ที่จำกัดของภาคสาธารณะ
	แนวคิดและรูปแบบ/ระบบ PC และระบบ HC :  เมื่อมองจากลักษณะของนวัตกรรม 5 ด้าน เป็นอย่างไร
	1. ประโยชน์/ข้อได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (relative advantage)
	2.  ความสอดคล้อง/ความเข้ากันได้กับแนวคิด ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม  บรรทัดฐานที่เป็นอยู่
	3.  ความสลับซับซ้อนในการทำความเข้าใจและการนำไปใช้
	4. ความสามารถในการนำไปทดลองใช้ได้ (Trial-ability)
	5. ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได้

	2: ช่องทางในการกระจาย/เผยแพร่/สื่อสาร ตัวนวัตกรรม หรือ ระบบ PC
	3: เวลา/ระยะเวลา/ช่วงเวลา (Time) ในการเผยแพร่นวัตกรรมหรือระบบ PC
	4: ระบบสังคม (Social System) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย และยอมรับนวัตกรรม

	5. การขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญา : จากมุมมองของแนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายและยอมรับนวัตกรรม65F
	6. การเพิ่มมิติสุขภาวะทางปัญญาเข้าไปในระบบ PC  และปัญหาการสื่อสารที่พบ
	7. พระสงฆ์ เป็นกลไกหลักในการสื่อสารมิติจิตวิญญาณ  แต่สัญลักษณ์ผ้าเหลือง ไม่ใช่สัญลักษณ์เชิงบวก สำหรับทุกคน
	8. การเยี่ยมดูแลสนทนากับผู้ป่วยระยะท้าย ไม่ใช่ภารกิจที่พระสงฆ์ ทุกรูปสามารถทำได้
	9. การสร้างการยอมรับในชุมชนให้รับมือกับความเจ็บป่วย และความตายด้วยหลักพุทธธรรมและแนวคิด “ชุมชนกรุณา” :  กรณีศึกษาชุมชนห้วยยอด จ.ตรัง
	10. ความเข้ากันได้กับความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานของสถานพยาบาลแนวคริสต์: ศึกษาจากกรณีโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
	11. สรุปผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ PC ด้วยกรอบแนวคิดและทฤษฎีโรเจอร์สและชูเมกเกอร์

	ส่วนที่ 3 บทสรุปภาพรวม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
	6 สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัย ติดตาม และประเมินชุดโครงการทั้ง 3  ที่ได้รับทุนจาก สสส. (ตาม TOR)
	1 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริม สุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต  รับผิดชอบหลักโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
	สิ่งที่บรรลุสำคัญ
	สิ่งที่ควรแก้ไข/ปรับปรุง/ระมัดระวัง

	2 ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต  รับผิดชอบหลักโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS)
	สิ่งที่บรรลุสำคัญ

	3 โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รับผิดชอบโดย เครือข่ายพุทธิกา
	สิ่งที่บรรลุสำคัญ


	7 สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการประเมิน เชิงวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิด-ทฤษฎี 3-4 กรอบ
	1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของชุดโครงการ ด้วยกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพของออตตาวา
	2  สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (PC) และกรอบ 6 เสาหลักของ WHO
	3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายและยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์สและชูเมกเกอร์

	8 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จิตอาสา และพระสงฆ์หรือภิกษุอาสา
	1 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
	2 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ  และการปฏิบัติ ของจิตอาสา/ผู้ดูแลอาสา/อาสาสมัคร
	3 สรุปผลการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะ  และการปฏิบัติ ของพระสงฆ์หรือภิกษุอาสา

	9  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
	1. ด้านการพัฒนาระบบ/สนับสนุนการพัฒนาระบบของสถานพยาบาล/หน่วยบริการ (system-based development recommendation)
	ระดับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หน่วยบริการ
	ระดับเขตสุขภาพ
	2. ด้านนโยบาย/องค์กรคุมนโยบาย  (policy-based recommendation)
	3. ด้านการจัดบริการในพื้นที่ทางการบริหารจัดการ/พื้นที่ทางภูมิศาสตร์  (area-based recommendation) ที่มีบริบทต่างกัน หรือ การจัดการพัฒนาระบบ PC ตามบริบท (specific context-based recommendation)
	4. ด้านปัญหาที่สำคัญที่ควรเร่งแก้ไข  (problem-based recommendation)
	5. ด้านประเด็นสำคัญ/การขับเคลื่อนรายประเด็น  (Issue-based recommendation)
	6. ด้านกลุ่มเป้าหมาย/ประชากรเป้าหมายที่ควรเข้าถึง  (target-group based recommendation)
	7. ด้านเครือข่าย หรือการขยายผลในเชิงเครือข่าย  (network-based recommendation)
	8. ด้านระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลแบบไร้รอยต่อ/การทำตัวชี้วัด  (data-based recommendation)
	9. ด้านหัวข้อการจัดอบรมให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  (training topics/courses recommendation)
	10. ด้านการวิจัย/การสร้างองค์ความรู้  (research-and knowledge-based recommendation)

	เอกสารอ้างอิง
	สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยระยะท้าย:  ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
	1. ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและทัศนคติต่อการตายดี:  บุคลากรสาธารณสุข ผู้ดูแลอาสา และพระสงฆ์จิตอาสา
	1.1. บุคลากรด้านสาธารณสุข
	1.1.1.  คุณลักษณะส่วนบุคคล
	1.1.2.  บทบาทหลักในการทำงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง
	1) แพทย์
	2) พยาบาล
	3) เภสัชกร
	4) นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
	5) โภชนากร/นักโภชนาการ
	6) นักสังคมสงเคราะห์
	7) นักกายภาพบำบัด
	8) นักกิจกรรมบำบัด
	9) แพทย์แผนไทย
	10) แพทย์แผนจีน
	11) นักจิตวิทยา

	1.1.3. แรงจูงใจ
	1) เพื่อตนเอง
	2) เพื่อผู้ป่วยและครอบครัว
	3) เพื่อระบบสาธารณสุข
	4) มีมุมมองที่ดีต่อแนวคิดการตายดี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	1.1.4. แหล่งข้อมูลความรู้ แหล่งฝึกอบรม เรื่องการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี
	1) แหล่งข้อมูลความรู้
	2) แหล่งฝึกอบรมที่เคยเข้าร่วม

	1.1.5.  ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอยู่
	1) ความรู้
	2) ทักษะ
	3) การเข้าร่วมอบรม
	4) ประสบการณ์
	5) การดูแลด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ
	6) ความรู้เรื่องยา

	1.1.6.  การใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลแบบประคับประคอง
	1) ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
	2) รักษาสิทธิ์ของผู้ป่วย
	3) พัฒนาศักยภาพตนเอง
	4) แบ่งปันความรู้และประสบการณ์และสร้างเครือข่าย

	1.1.7.  จุดแข็ง สิ่งที่ถนัด ที่ทำให้เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ดี
	1) เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วย
	2) ให้เวลาผู้ป่วยและครอบครัว
	3) มีทักษะการดูแล และสามารถใช้ความรู้เฉพาะทาง
	4) มีความสามารถในการสื่อสาร ให้คำปรึกษา
	5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	6) มีทีมและเครือข่ายที่ดี
	7) ประสานงาน การจัดการ การวางแผน
	8) มีประสบการณ์สั่งสมยาวนาน
	9) เข้าใจธรรมะและธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตาย

	1.1.8.  สิ่งที่จำเป็นต้องมี ต้องรู้ ต้องทำให้ดีขึ้นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
	1) การดูแลเฉพาะโรค
	2) ทักษะการสื่อสาร และให้คำปรึกษา
	3) การดูแลจิตใจ
	4) การใช้ยา
	5) วิชาการและกฎหมาย
	6) การทำ ACP และ family meeting
	7) การประสานเครือข่าย
	8) การพัฒนาระบบการดูแล
	9) การประเมิน

	1.1.9.  ทัศนคติต่อการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี
	1) ความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง
	2) ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการดูแลผู้ป่วยทั่วไป
	3) การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้านสุขภาวะทางปัญญา และ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้านจิตวิญญาณ : ความเหมือนและความต่าง
	4) ความหมายของคำว่า “ตายดี”
	5) การได้รับโอกาสในการตายดี

	1.1.10. ปัญหา อุปสรรค จากการทำงาน
	1) ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคล
	2) ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งสามฝ่าย
	3) ปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ของบุคลากรทางการแพทย์/ทีมรักษา
	4) ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ

	1.1.11. ข้อเสนอแนะ
	1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
	2) การให้ความรู้ในวงกว้าง
	3) สนับสนุนทรัพยากร
	4) มุมมองต่อนโยบายการดูแลแบบประคับประคอง
	5) ทีมและเครือข่าย
	6) พัฒนาระบบสนับสนุน


	1.2. ผู้ดูแลอาสาหรือจิตอาสา
	1.2.1.  คุณลักษณะส่วนบุคคล
	1.2.2.  การเข้าร่วมฝึกอบรม
	1.2.3.  บุคคลที่ผู้ดูแลอาสาได้ใช้ทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
	1.2.4.  จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้สูงอายุติดเตียงที่กำลังอยู่ในความดูแล
	1.2.5.  แรงจูงใจ
	1.2.6.  ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
	1.2.7.  เวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
	1.2.8.  สิ่งที่ผู้ดูแลอาสาปฏิบัติต่อผู้ป่วย
	1.2.9.
	1.2.10.  ทัศนคติเกี่ยวกับการตายดี
	1.2.11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

	1.3. พระสงฆ์จิตอาสาหรือภิกษุอาสา
	1.3.1.  ลักษณะส่วนบุคคล
	1.3.2.  ภารกิจที่เกี่ยวกับศาสนา
	1.3.3.  แรงจูงใจ
	1.3.4.  ความสำคัญของการดูแลเยี่ยมผู้ป่วย
	1.3.5.  หลักคำสอนทางศาสนา แก่นธรรมะ ในการสื่อสารพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยระยะท้าย
	1.3.6.  ทัศนคติเกี่ยวกับการตายดี
	1) ความหมายของคำว่า ‘ตายดี’
	 มีสติ/ตายอย่างสงบ/ไม่ทรมาน   (17 ความเห็น)
	 มีความสุข/มีกุศล  (12 ความเห็น)
	 ปล่อยวาง/หมดห่วง/ไม่กังวล/ไม่ยึดติด  (8 ความเห็น)

	2) โอกาสในการตายดี: นัยยะที่มีความหมายต่อมนุษย์
	 ไปภพภูมิที่ดี/ไปสู่สุคติ  (17 ความเห็น)
	 เป็นสิทธิ์/ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (8 ความเห็น)


	1.3.7.  ความต้องการได้รับการสนับสนุน
	1) ความรู้เพิ่มเติมที่ต้องการ
	2) ความถี่และความสม่ำเสมอของการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์จิตอาสา
	3) การสร้างเครือข่ายพระสงฆ์จิตอาสา

	1.3.8.  ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน ข้อจำกัดสำคัญ ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย
	1) ทัศนคติของผู้ป่วยต่อการมาเยี่ยมของพระสงฆ์
	2) ความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของตนเอง
	3) บริบทเฉพาะของพระสงฆ์ และสถาบันสงฆ์

	1.3.9.  สิ่งที่ยากที่สุดหรือรู้สึกลำบากใจที่สุด
	1) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย ต่อบทบาทพระสงฆ์
	2) ความรู้สึกภายในใจของพระสงฆ์เอง
	3) การทำงานร่วมกับบุคลากรสุขภาพ

	1.3.10. ข้อเสนอแนะ
	1) ให้มีการจัดอบรม เสริมความรู้เพิ่มเติม
	2) ขยายพื้นที่และสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น
	3) สนับสนุนให้พระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ประเภทต่าง ๆ มีบทบาทร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย


	1.4. สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
	1.4.1.  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
	1) สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	2) ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
	3) ทัศนคติต่อการดูแลแบบประคับประคอง และการตายดี
	4) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

	1.4.2.  ผู้ดูแลอาสา
	1) สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	2) ศักยภาพของผู้ดูแลอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
	3) ทัศนคติต่อการตายดี
	4) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

	1.4.3.  พระสงฆ์จิตอาสา
	1) สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	2) ศักยภาพของพระสงฆ์จิตอาสา ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
	3) ทัศนคติต่อการตายดี
	4) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ



	2. สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยระยะสุดท้าย: ผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพ
	2.1. คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล
	2.1.1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
	1) พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล
	2) แพทย์
	3) นักวิชาการสาธารณสุข
	4) เภสัชกร
	5) แพทย์ทางเลือก
	6) นักกายภาพบำบัด / นักกิจกรรมบำบัด
	7) โภชนากร / นักโภชนาการ
	8) นักสังคมสงเคราะห์
	9) นักจิตวิทยา
	10) นักวิชาการอิสระ

	2.1.2. ผู้ดูแลจิตอาสา (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน-อสม. และจิตอาสา)
	1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
	2) จิตอาสาประจำโรงพยาบาล (รพ. / รพ.สต./ ศูนย์สุขภาพชุมชน)
	3) กลุ่มบุคคลที่รวมตัวเพื่อความตั้งใจเดียวกัน

	2.1.3. พระสงฆ์จิตอาสา
	2.1.4. เครือข่ายชุมชน

	2.2. การมีส่วนร่วมของจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในระดับพื้นที่
	2.2.1. บทบาทของผู้ดูแลอาสา (อสม./แคร์กิฟเวอร์/จิตอาสา รพ.)
	1) เป็นทีมพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เป็นฐาน / รพ.สต. / ศูนย์สุขภาพชุมชน
	2) ช่วยทีมบุคลากรสาธารณสุขในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยและครอบครัว
	3) ช่วยจัดหาสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในฐานะยากลำบาก
	4) ริเริ่มกิจกรรมช่วยเหลือ

	2.2.2. บทบาทของพระสงฆ์จิตอาสา
	1) เยียวยาจิตใจผู้ป่วยในโรงพยาบาล
	2) เยียวยาจิตใจผู้ป่วยที่บ้าน
	3) ดูแลพระสงฆ์อาพาธ
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