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เพลงมาร์ชพยาบาล

อันความกรุณาปราณี  จะมีใครบังคับก็หาไม่ 

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ  จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน 
 

ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า  พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล 

ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ  ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล 
 

อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล 

เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน   ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน 
 

แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ  จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร 

แม้เหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย 
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 เสียงประสานเพลงมาร์ชพยาบาลซึ่งก้องกังวานระหว่างพิธีลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลกับสำนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพตาม

มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เปรียบ

ประหนึ่งพันธสัญญาที่จะธำรงบทบาทเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญของการ

พัฒนาระบบสุขภาพ 

 พัฒนาการอันยาวนานของแนวคิด...การแสดงเจตนาไม่ประสงค์

จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย...ตาม

มาตรา ๑๒ ถือเป็นหลักหมุดสำคัญตัวหนึ่งบนลายแทงสิทธิด้าน

สุขภาพของประชาชน  

 หากหลักหมุดตัวต่อไปที่นำทางสู่ความสำเร็จโดยแท้ คือความ

ร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเครือข่าย

บริการต่างๆ ในการสานพลังการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เปิดเล่ม 
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ในหมู่ผู้ปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านวิชาการ 

ระบบบริการสาธารณสุขและศักยภาพของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันนับเนื่องถึงการสื่อสารสู่ภาคประชาชนให้รับทราบ ตลอดจน

เตรียมความพร้อมรองรับการใช้สิทธิของประชาชนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ 

 จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลในฐานะกัลยาณมิตร 

และหนึ่งในผู้ที่เป็นกำลังหลักสำคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ มี

ความเห็นพ้องต้องกันกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพของ

ประชาชนตามมาตราดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่ความชัดเจนในการกำหนด

แนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะแนวทาง

การรักษาแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care อันมีความสำคัญ

ยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนให้สอดรับกับหลักการและแนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ และพระ

ราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้กับสถาบันการศึกษา

พยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งให้การรับรองสิทธิและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
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ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลกับ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ

ตามมาตรา๑๒
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๐

 เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามมาตรา ๑๒ 

แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ อันจะทำให้ประชาชน

ได้รับการปฏิบัติและดูแลตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและมีระบบการ

บริการสุขภาพที่ดี รองรับการแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธการรักษาพยาบาล

ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติ

การทรมานจากการเจ็บป่วย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชน  

	 สภาการพยาบาล	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เครือข่าย

คณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่ง
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ประเทศไทย	 ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.) เห็นพ้องต้อง

กันที่จะร่วมมือดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

	 ๑)	 สภาการพยาบาล จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

ทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline) ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเจตนาของผู้ป่วยตามมาตรา ๑๒ แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และจะสนับสนุนให้มีการ

ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ การติดตามกำกับและการประเมินผล ตลอด

จนส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

	 ๒)	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี จะดำเนินการและส่งเสริมให้

สมาชิกดำเนินการพัฒนาวิชาการ พัฒนาระบบงานบริการ และพัฒนา

พยาบาล เพื่อให้สามารถรองรับการใช้สิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ 

แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

	 ๓)	 เครือข่ายคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย	 และชมรมผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการและสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาอาจารย์ 

นิสิต นักศึกษาพยาบาลตลอดจนพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ

ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างต่อเนื่อง 

	 ๔)	 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.) จะให้การ

สนับสนุนการดำเนินงานของสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เครือข่ายคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
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แห่งประเทศไทย และชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในงานที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ในด้านทรัพยากร การประสานงานและการ

สนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นตามความเหมาะสม 

 ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นด้วยความเห็นพ้องต้องกันขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้ง ๕ องค์กร เพื่อเป็นพันธสัญญาในอันที่จะทำงานร่วมกันอย่างเป็น

กัลยาณมิตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐  

 ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้อง

ประชุมสานใจ ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
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 ณ วันเวลาที่เส้นทางการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพของผู้ป่วย 

กำลังส่งผลให้เกิดกระบวนทัศน์ที่แตกต่างในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ของสังคมไทย  

 มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่ง

บัญญัติขึ้นจากความเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้ป่วยที่จะแสดง

เจตนาไม่ประสงค์รับบริการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย

ในวาระสุดท้ายของชีวิต หากสังคมเรียนรู้เกี่ยวกับความตายว่าเป็น

ธรรมชาติกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและหลุดพ้นจากความหวาด

กลัว ทรรศนะของการดูแลผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวข้ามมิติทางร่างกาย

ไปสู่มิติทางจิตใจและจิตวิญญาณผ่านการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

หรือ Palliative Care ตั้งแต่เริ่มป่วย จวบจนวาระสุดท้าย เพื่อให้เกิด

การวางแผนการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และทำให้ผู้ป่วยได้จาก

ไปอย่างมีคุณค่า มีสติ สงบ และสมศักดิ์ศรี 

พยาบาลสานพลัง
ร่วมขับเคลืèอนสิทธิด้านสุขภาพ
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พยาบาล...พลังสำคัญของระบบบริการสาธารณสุข

	 นายแพทย์อำพล	 จินดาวัฒนะ	 เลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ	 (สช.) ได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของการให้บริการ

สาธารณสุขในอดีตว่า การรักษาส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักกับวิจารณญาณ

และการตัดสินใจของแพทย์ โดยถือเป็นความอิสระทางวิชาชีพ หรือ 

Professional Autonomy ที่จะรักษาผู้ป่วยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น 

การใช้เทคโนโลยีมากๆ ในการรักษา ทำให้บางครั้งเราห่างไกลและ

หลงลืมความเป็นมนุษย์ในตัวผู้ป่วย โดยมุ่งที่จะเอาชนะโรคมากกว่า

รักษาคน จนผู้ป่วยบางคนต้องทุกข์ทรมานเพราะการรักษามากกว่า

เพราะตัวโรคเอง หรือบางคนเสียชีวิตทั้งที่มีเครื่องช่วยชีวิตเสียบอยู่กับ

ร่างกาย หรือที่เรียกว่า “ตายคาเสียบ” 

 หลายฝ่ายจึงมีการหยิบยกประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของผู้ป่วย 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลชีวิตตนเอง หรือ Patient 

Autonomy มาพูดคุยกันว่า ผู้ป่วยทุกคนควรมีสิทธิในการดูแลชีวิต

ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ	 มีสิทธิรับรู้อาการเจ็บป่วยและ

แนวทางการรักษา	โดยแพทย์	พยาบาล	หรือบุคลากรสาธารณสุข

ด้านอื่นๆ	 จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ผู้ป่วยจะได้

มีส่วนร่วมตัดสินใจกับทีมสุขภาพในการวางแผนการรักษา	 โดย

ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนชีวิตร่วมกัน	

 มาตรา ๑๒ ซึ่งให้การรับรองสิทธิผู้ป่วยในการทำหนังสือแสดง

เจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลชีวิตของตนในช่วงวาระสุดท้ายของ

ชีวิตไว้ล่วงหน้า จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความ

เป็นอิสระของผู้ป่วย และอิสระในวิชาชีพ เพราะเมื่อถึงตอนนั้น ผู้ป่วย

คงไม่สามารถลุกขึ้นมาบอกถึงความต้องการหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลด้วยตนเองได้ ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้าน
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สาธารณสุข ญาติผู้ป่วยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้หนังสือแสดง

เจตนาในการพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกัน และดำเนินการให้เป็น

ไปตามเจตจำนงค์ของผู้ป่วย 

 ในฐานะที่วิชาชีพพยาบาลมีความสำคัญไม่ต่างจากกระดูกสันหลัง

ของระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มาตั้ง

แต่ก่อนเกิด ระหว่างการเกิดหรือเมื่อเกิดมาแล้ว ยามเจ็บไข้ได้ป่วย 

ยามก่อนตายหรือบางครั้งกระทั่งหลังการตาย   

 ดังนั้นการที่ สช. สามารถประสานทั้ง ๔ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพ

พยาบาล ได้แก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เครือข่ายคณบดี

และผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มาร่วมแสดง

เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตาม

มาตรา ๑๒ รวมถึงสิทธิด้านอื่นๆ นอกจากจะทำให้เกิดภาพของการ

พัฒนาระบบงานพยาบาลให้มีความชัดเจนแล้ว ยังเป็นการดึงศักยภาพ

ของแต่ละองค์กรมาบูรณาการให้เกิดความเป็นเอกภาพ เพื่อสร้างและ

หนุนเสริมแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้เกิดผลสมบูรณ์ 

โดยมีประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง 

 “ในประเทศไทยมีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลกว่าหนึ่งแสนคน ซึ่ง

ถือว่าเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่ง หากเราสามารถประสานกำลังบุคลากรที่

มีอยู่ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร และมาช่วยกันสร้าง

มาตรฐานของระบบบริการสาธารณสุข นอกจากประชาชนจะได้

ประโยชน์ สังคมก็ได้ประโยชน์ไปด้วย 

 หรือแม้กระทั่งบุคลากรด้านสาธารณสุขเอง ตลอดการทำงานที่

ผ่านมา เราพบว่า ทั้งแพทย์และพยาบาลที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็น
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ความตายจะเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม มีความเข้าใจมนุษย์ และเข้าใจ  

สัจธรรมต่างๆ ของชีวิตได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น” 

 สำหรับการทำงานในก้าวต่อไป สช. ยังให้ความร่วมมือกับเครือข่าย

วิชาชีพพยาบาล รวมถึงกัลยาณมิตรในเครือข่ายอื่นๆ ทั้งการจัด

กิจกรรมสัญจร หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ

มาตรา ๑๒ การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอย่างรอบด้านโดยเฉพาะใน

มิติด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปในแต่ละชุมชน  

 การแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรในเครือข่าย เพื่อร่วมกัน

ออกแบบสถานที่เหมาะสมในการรองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งที่โรง

พยาบาล หรือที่บ้านเพื่อให้อยู่ในบรรยากาศที่ทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่าง

สงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถให้ความไว้

วางใจ ฝากผีฝากไข้ได้  

     

พัฒนาแนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

 ในฐานะภาคี เครื อข่ ายสำคัญซึ่ ง ร่ วมผลักดันมาตรา๑๒ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.วิจิตร	 ศรีสุพรรณ	 นายกสภาการ

พยาบาล กล่าวว่า สภาการพยาบาลมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความ

รู้ความเข้าใจทั้งแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ทราบ

ถึงเจตนาและประโยชน์ที่แท้จริงของมาตราดังกล่าวโดยมีการจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น 

• การจัดประชุมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับ

พยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

แนวทางการปฏิบัติด้านคลินิก (Clinical Practice Guideline)ใน

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับพยาบาล เพื่อให้สอดคล้อง
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กับมาตรฐานทางการพยาบาลและรองรับการดำเนินการตาม

กÆหมาย รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบ

วิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

• การดำเนินการให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๑๒ ในประเทศให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีความสอดคล้องทั้งกับมาตรฐานทางการ

พยาบาล หลักกÆหมาย และความต้องการของผู้ป่วย มีการ

ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินการ ตลอดจนส่ง

เสริมให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• การสร้างความมั่นใจกับผู้ป่วยว่า°“√· ¥ß‡®µπ“√¡≥åµ“¡

¡“µ√“ ÒÚ จะไม่เป็นเหตุให้หยุดการพยาบาลผู้ป่วย ตรงกันข้าม

จะยิ่งได้รับการดูแลประคับประคองในการบรรเทาอาการ 

ความทุกข์ทรมาน การลดความเจ็บปวดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ

ความสุขสบายให้มากที่สุด  

 “เรามีการพูดคุยร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร

ด้านสาธารณสุข และผู้ช่วยเหลือดูแลด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

แต่ละฝ่ายไปจัดทำแนวปØิบัติของตนเองตามความเหมาะสม โดย

อ้างอิงกÆกระทรวงตามมาตรา ÒÚ”  

 ขณะเดียวกัน สภาการพยาบาลยังคงร่วมขับเคลื่อนกับ สช. ต่อไป

ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ สะท้อนปัญหาและอุปสรรคทั้งของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันปรับปรุง

แก้ไข ซึ่งจะทำให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ มีความชัดเจนและ

เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในสังคม 

  

Aw_nurse.indd   17 11/5/12   09:47:07



/  ขอเป็นเพื่อนตายจากหัวใจพยาบาลถึงผู้ป่วยระยะสุดท้าย18

สื่อกลางความเข้าใจพร้อมให้คำปรึกษา

	 ผศ.อังคณา	 สริยาภรณ์	 นายกกิตติมศักดิ์	 สมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ให้ความเห็นว่า การทำหนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา ๑๒ 

ถือเป็นการวางแผนชีวิตล่วงหน้าโดยตัวผู้ป่วยเองว่า ต้องการใช้ชีวิต

ช่วงสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ และไม่ต้องรับทุกข์ทรมานได้อย่างไร ซึ่ง

เปิดโอกาสให้เลือกที่จะรักษาหรือยุติการรักษาในวาระสุดท้ายโดยปรับ

เปลี่ยนไปเป็นการดูแลแบบประคับประคองแทน 

 จากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสกับผู้ป่วยพบว่า การใช้เครื่องมือ

ทางการแพทย์ในช่วงวาระสุดท้าย	 อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีเสมอไป		

อีกทั้งโดยส่วนตัวเชื่อว่า	 หากผู้ป่วยสามารถบอกได้	 คงจะบอกให้

ยุติการรักษาที่เต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะได้มีชีวิตอย่าง

เป็นธรรมชาติ	อย่างสงบจนกว่าจะถึงเวลาตาย	

 ด้วยเหตุนี้ การที่เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลให้การส่งเสริมการใช้

สิทธินี้แก่ผู้ป่วยถือว่า เป็นไปด้วยเจตนาดีและเป็นการดำเนินการที่ตรง

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คือเคารพในสิทธิของผู้ป่วยซึ่งความร่วมมือ

ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เช่น การพัฒนาด้าน

วิชาการและแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ

ประชาชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

 “พยาบาลมีหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นรับผู้ป่วย ให้การดูแลรักษา จนถึง

จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทั้งในกรณีที่หายจากเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 

หรือต้องการจะกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน ในบางพื้นที่พยาบาลยังตามไป

เยี่ยมเยียนและให้การดูแลถึงที่บ้านจนกว่าจะเสียชีวิต ดังนั้น จึงไม่เป็น

ความจริงอย่างที่หลายฝ่ายกังวลว่า หากผู้ป่วยทำหนังสือแสดงเจตนา
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ปØิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย จะทำให้ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง ในทางกลับกันยิ่งทำให้พยาบาลต้องเตรียมแผนดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเป็นอย่างดี” 

 อย่างไรก็ตาม มาตรานี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยใน 

วงกว้าง จึงเป็นหน้าที่ที่สมาคมพยาบาลฯ และเครือข่ายจะร่วมกันเผย

แพร่เรื่องราวเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ ผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น การร่วมกัน

จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของ

พยาบาลวิชาชีพในการนำมาตรา ๑๒ ไปใช้ ซึ่งจะมี สช. ร่วมเป็นกำลัง

สนับสนุนการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลสามารถ

เป็นที่พึ่ง และให้คำปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม

มาตรา ๑๒ อย่างถูกต้องและถูกทาง 

ศึกษาวิจัยส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน

 สำหรับสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีทั้งสิ้น ๘๐ แห่ง 

มีนักศึกษาพยาบาลราว ๓,๒๐๐ คน และระดับบัณ±ิตศึกษา ๒,๐๐๐ คน 

ถือเป็นอีกองคาพยพหนึ่งของการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ โดยทาง

รศ.ดร.ดรุณี	 รุจกรกานต์	 ประธาน	 (ก่อตั้ง)	 เครือข่ายคณบดีและ	

ผู้บริหารสถาบันการศึกษา กล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการ

เรียนการสอนด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหลายแนวทาง 

โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับ

เจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ให้กับอาจารย์ทุก

ท่าน เพื่อที่จะสามารถอำนวยการสอนให้นักศึกษาพยาบาลสามารถนำ

ไปปฏิบัติและดำเนินการได้ถูกต้อง 
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 การปรึกษาหารือภายในเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล เพื่อร่วมกัน

บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ และบรรจุให้อยู่หลักสูตรการเรียน

การสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลอย่างเหมาะสม 

 การสนับสนุนด้านการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะ

สุดท้าย เพื่อสร้างความชัดเจนทั้งกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข 

ภาคประชาชนและสังคมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว 

 การให้บริการชุมชนด้วยการเป็นผู้สร้างความเข้าใจและให้คำ

ปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธ

การรักษา ตลอดจนการตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในวาระสุดท้าย 

โดยเฉพาะการตอกย้ำความมั่นใจว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังคงได้รับการ

ดูแลต่อเนื่องอย่างแน่นอน 

  

บูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ

	 อาจารย์พรรทิพา	 แก้วมาตย์	 ประธานชมรมผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนา

วิชาชีพพยาบาลให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขที่เน้น

การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมถึงการดูแลรักษาแบบประคับ

ประคอง เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานก่อนที่จะมีมาตรา ๑๒ 

โดยเน้นการสอนนักศึกษาพยาบาลให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิ  

ผู้ป่วย (Patient Rights) พึงปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเคารพ และ

ให้การดูแลรักษาโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยเอง โดยเฉพาะใน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 การมีมาตรา ๑๒ ทำให้มั่นใจได้ว่า เราเดินมาถูกทาง เพียงแต่ยัง

ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล และการ

สนับสนุนจาก สช. ในการบูรณาการความรู้และแนวการศึกษาปฏิบัติ
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เพิ่มเติม เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่ง

จะทำให้นักศึกษาที่จบไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม และ

มีความเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะนำไปใช้กับ ๔๑ สถาบัน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งวิทยาลัยสาธารณสุข 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก 

 ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๑๒ และการ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จะเริ่มต้นตั้งแต่นักศึกษาชั้นปïที่ ๑ ซึ่งต้องเล่า

เรียนในวิชาหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทั้งในเชิงสังคมและจิตวิญญาณ นอกเหนือจากมิติทางร่างกาย วิชาการ

พยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

ในระยะวิกฤติ วิชากÆหมายและจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นบทเรียนด้าน

กÆหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงแนวคิดภาคทฤษÆีสู่การปฏิบัติจริง โดย

นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะต้องเรียนรู้โดยการทำงานในหอผู้ป่วยร่วม

กับรุ่นพี่ที่โรงพยาบาล และลงสู่การดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้วย 

 ทั้งนี้ สถาบันพยาบาลในสังกัดทั้ง ๔๑ แห่งต่างเห็นพ้องต้องกัน

ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนมาตรา ๑๒ ไปสู่ระดับคลีนิค และ

ระดับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กรณีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองใน

ชุมชนที่อีสาน ซึ่งเน้นการดูแลในมิติจิตวิญญาณมากขึ้น 

 “เราเชื่อว่า ถ้าพยาบาลวิชาชีพมีความเข้าใจพร้อมเป็นสื่อกลางใน

การให้การสนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเรื่องราว

เหล่านี้ไปสู่ประชาชนการส่งเสริมสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะสำเร็จ

ได้โดยง่ายยิ่งขึ้น” 
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 จากก้าวสู่ก้าวของเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลในการผลักดันแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรา ๑๒ ได้นำไปสู่การขยายผลแนวคิดและหลักการ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ซึ่งกำลังหยั่ง

รากลึกลงไปสู่ในระดับชุมชน 

 อาจารย์พรรทิพา	 แก้วมาตย์	 ในฐานะประธานชมรมผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ขณะ

นี้มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสาธารณสุขหลายแห่งที่ดำเนินกิจกรรมนี้ 

เพื่อผลักดันให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับชุมชน 

โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

สรรพสิทธิประสงค์	 จังหวัดอุบลราชธานีซึ่ งดำเนินโครงการ 

“ครอบครัวฮักแพง” ซึ่งได้นำนักศึกษาพยาบาลลงไปเรียนรู้การดูแล  

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามแนวทางการดูแลรักษาแบบประคับประคอง  

ในชุมชนตามวิถีชีวิตอีสาน 

ครอบครัวฮักแพง:
PalliativeCareสู่ชุมชน
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 ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางวิทยาลัยจะแบ่งนักศึกษา

พยาบาลออกเป็น ๕๐ กลุ่ม เรียกว่ากลุ่มเถา ๕๐ เถา แต่ละกลุ่มจะมี

รุ่นพี่รุ่นน้องเรียกว่าพี่เถาน้องเถา เพื่อจับคู่กับครอบครัวในชุมชน ๕๐ 

ครอบครัวที่คัดเลือกมา โดยแต่ละเถาจะต้องเข้าไปร่วมเรียนรู้และดูแล

ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแต่ละครอบครัว 

ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกับหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว ผู้นำชุมชน ปราชญ์

ชาวบ้าน หมอพราหมณ์ เป็นต้น 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า มิติทางจิตวิญญาณเป็นมิติที่งดงาม

อย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่

อบอุ่น ครั้นเมื่อกลับมาอยู่บ้านแล้ว คนในครอบครัวหรือชุมชนจะมี

ส่วนช่วยดูแลอย่างไร โดยเรียกการดูแลร่วมกันในลักษณะนี้ว่า เป็นการ

ดูแลแบบเบิ่งแญง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 

	 ๑.	ระยะตุ้มโฮม เป็นระยะที่ญาติผู้ป่วย หรือคนในชุมชนต่างพา

กันมาพูดคุย เยี่ยมเยียน และคอยให้กำลังใจผู้ป่วย 

	 ๒.	ระยะรักษา ในระยะนี้จะมีพิธีกรรมที่หลากหลายในการรักษา

ผู้ป่วย จากการวิจัยพบว่า ถึงแม้จะอยู่ในตำบลเดียวกันแต่มีวิธีการรักษา

มากถึง ๑๑ แบบ ตัวอย่างเช่นการรำผีแถนซึ่งเชื่อกันว่าการกระทำในมิติ

ทางจิตวิญญาณลักษณะนี ้จะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขก่อนที่จะจากไป 

 พิธีกรรมเหล่านี้ ยังเป็นการเสี่ยงทายว่าหากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ก็

จะลุกขึ้นมารำ แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ก็จะนอนอยู่เฉยๆ ครอบครัว ญาติพี่น้อง

หรือคนในชุมชนจะได้เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจและหันมาทำสิ่งต่างๆ 

เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขสงบแทน เช่น มาร่วมสวดมนต์ให้กับผู้ป่วย ซึ่ง

มีผลต่อเนื่องให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นด้วย 
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 ๓.	ระยะซอมใจ เป็นระยะทำใจว่าผู้ป่วยต้องจากไปในไม่ช้า 

และเพื่อให้เป็นการจากไปดี มีความสุข ทั้งผู้ป่วย ญาติพี่น้องและ

คนในชุมชนก็จะใช้โอกาสนี้ในการขออภัย หรืออโหสิกรรมซึ่งกันละกัน 

 ในงานวิจัยยังพบอีกว่า นักศึกษาที่เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนจะมีมุม

มองที่เปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับมิติทางจิตวิญญาณว่า มีความสำคัญต่อ

ผู้ป่วย เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยก็จะมีความเข้าใจและให้การ

ยอมรับหากญาติจะมาทำพิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ในโรงพยาบาล โดยไม่

ต้องวิตกกังวลว่า จะมีผลกระทบต่อการรักษาทางการแพทย์ เนื่องจาก

เป็นเพียงการรักษาอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เกิดความสุขทั้ง

กับตัวผู้ป่วยและญาติ 

 ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นผลการวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วในระยะที่ ๑ 

ส่วนในระยะที่ ๒ จะเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านมีแนวทางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้เรามี

เครือข่าย ๓ ประสาน คือเครือข่ายพระภิกษุสงฆ์ที่มาช่วยในการเทศนา

เพื่อให้ข้อคิดทางศาสนา เครือข่ายการจัดการความรู้โดยนักศึกษา 

พยาบาล และอาจารย์ และเครือข่ายชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่จะมา

ร่วมกันจัดวิธีการดูแลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณซึ่งจะช่วยยกระดับการ

เรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงคนในชุมชนให้มีความเข้าใจถ่องแท้มากยิ่งขึ้น 

 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการครอบครัวฮักแพงยัง

ทำให้ได้ค้นพบแง่มุมและแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่

การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการต่างๆ ให้มีความชัดเจน และเชื่อมโยง

ถึงกัน โดยเฉพาะการประสานวิถีปฏิบัติในมิติทางจิตวิญญาณที่อิงกับ

ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวบ้านในชุมชน กับแนวปฏิบัติ

ทางวิทยาศาตร์โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อลดข้อขัดแย้ง และทำให้

สามารถทำงานไปด้วยกันได้ 
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 บนเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care แทบทุกครั้ง

จะได้พบกับคุณกานดาวศรี	 ตุลาธรรมกิจ	พยาบาลหน่วยรังสีรักษา	

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ผู้หญิงร่างเล็กซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์

อันยิ่งใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ทำให้เราทั้งอึ้งและทึ่ง 

ในความเพียรพยายามอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 

เทใจให้ผู้ปวยด้วยPalliativeCare

 คุณกานดาวศรี เล่าว่าการดูแลรักษาแบบประคับประคองนั้นมีมา

ตั้งแต่เริ่มมีวิชาชีพพยาบาล หรืออาจตั้งแต่ยุคนางฟ้าชุดขาวฟลอเรน 

ไนติงเกลด้วยซ้ำไป เพียงแต่การมีมาตรา ๑๒ จะเป็นการย้ำให้เกิด

ความชัดเจนว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องได้รับการดูแลและบรรเทา

ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งพยาบาลจะมี

แบ่งทุกข�ป˜นสุข:
¶อดบทเรียนการดูแล¼ู้ป†วยระยะสุดท้าย
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บทบาทสำคัญในการช่วยผู้ป่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไปได้ 

เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยแทบตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 มาตรา ๑๒ ยังมีส่วนกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่ทำงานในระบบสุขภาพ

มาร่วมกันกำหนดมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยก

ตัวอย่างเช่น จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านคลินิก (Clinical Practice 

Guideline) สนับสนุนให้เกิดการวางแผนการรักษาผู้ป่วยล่วงหน้า 

(Advanced Care Plan) ที่ไม่ใช่การดำเนินการของแพทย์เพียง  

ฝ่ายเดียว แต่เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ป่วย และทีมสุขภาพใน

ลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด ครอบครัวและญาติ 

เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบทุกมิติ  

 โดยเฉพาะการนำพาผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะของการถูกหลอกลวง

ในเรื่องความเจ็บป่วย และมีโอกาสกำหนดแนวทางชีวิตที่เหลืออยู่อย่าง

มีคุณภาพนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพ  

 “มีบ้างเหมือนกันที่ญาติทำใจไม่ได้ ยิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นผู้นำครอบครัว 

ลูกบางคนอยากตอบแทนพ่อแม่เพราะไม่ค่อยได้อยู่ดูแลเลยให้แพทย์ทำ

เต็มที่ บางคนเป็นเพราะหวังดีอยากให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่นานๆ ทั้งที่โรค

เดินมาถึงระยะสุดท้าย ต่างฝ่ายต่างพะวักพะวงเพราะตกลงกันไม่ได้ 

ผลร้ายก็ยิ่งตกกับผู้ป่วย ในฐานะพยาบาลก็ต้องช่วยเป็นสื่อกลางในการ

โน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเจตนาของผู้ป่วย และแนะนำให้

ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าด้วยการร่วมกันดูแลประคับประคองให้

เป็นไปตามที่ผู้ป่วยต้องการ” 

 จากประสบการณ์ในการคลุกคลีกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งมีทั้งกรณีที่

ต้องการให้ยื้อและไม่ยื้อชีวิต  
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 คุณกานดาวศรีได้แบ่งปันข้อสังเกตอย่างง่ายๆ ให้ฟังว่า การจะรั้ง

ผู้ป่วยไว้หรือไม่นั้น ให้ดูว่าโรคนั้นเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วหรือยัง ยก

ตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง วิธีสังเกตก็คือ มีการลุกลามไปยังอวัยวะ

ส่วนอื่นหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน  

 ถึงแม้จะรู้แน่แล้วว่าผู้ป่วยอยู่ในวาระสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่า 

เราจะปล่อยปละละเลยหรือเลิกดูแล ผู้ป่วยบางคนไตวายแล้วแต่ยังมี

ชีวิตอยู่ เรายิ่งต้องให้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง ยิ่งต้องคอย

เอาใจใส่ผู้ป่วยไม่ให้ได้รับความเจ็บปวด หรือทำอย่างไรให้ผู่ป่วย 

รู้สึกสบายให้มากที่สุด  

 “คนทั่วไปยังเข้าใจผิดว่า เมื่อทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์

รับการรักษาในวาระสุดท้ายแล้ว แพทย์พยาบาลจะไม่ให้การดูแลต่อ ก็

ขอยืนยันเช่นเดียวกับทุกท่านอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริง ตรงกันข้ามทั้ง

แพทย์และพยาบาลยิ่งต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาแบบ

ประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายครบถ้วนทั้ง Ù มิติ คือ กาย ใจ 

วิญญาณ และสังคม แถมบางทีต้องดูแลเลยไปถึงครอบครัวและญาติ 

ผู้ป่วยอีกด้วย”  

เปดประตูหัวใจด้วยTouchandTrust

 เมื่อถึงระยะสุดท้าย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทุกข์ทรมานทางร่างกายทั้ง

จากตัวโรคที่เจ็บป่วยและจากกระบวนการรักษาต่างๆ ไม่นับความ

ทรมานทางใจซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่า ทั้งจากความกลัวหาก

รักษาไม่หายและต้องตาย ความโกรธแค้นต่อชะตากรรมของตัวเอง 

การดูแลผู้ป่วยผ่านมิติด้านจิตใจ และจิตวิญญาณจึงมีผลอย่างมากต่อ

วาระสุดท้ายของผู้ป่วยว่าจะจากไปอย่าง “ผู้ตายดีหรือตายสงบ” 

หรือไม่ 
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 ดังนั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองภายหลังทราบอาการเจ็บป่วยของตัวเองอยู่ ๕ ลักษณะ คือ 

๑) การปฏิเสธไม่อยากรับรู้ใดๆ ทั้งสิ้น ๒) โกรธ ก้าวร้าวและหงุดหงิด 

๓) ต่อรองในเรื่องของวิธีการรักษา อยากหาวิธีการรักษาอื่นๆ มาเสริม 

หรือแทนวิธีการรักษาแบบเดิมๆ ๔) เริ่มท้อแท้ เหนื่อยหน่าย ซึมเศร้า 

เมื่อรักษาตัวไปนานๆ และ ๕) ยอมรับแล้วว่าตนเองต้องตาย ซึ่งผู้ป่วย

บางรายจะแสดงปฏิกิริยาครบทั้ง ๕ อย่าง หรือเกิดขึ้นเฉพาะบาง

อาการ หรือไม่เกิดขึ้นเลยกับผู้ป่วยแต่ไปเกิดกับครอบครัวหรือญาติก็มี 

เพราะไม่สามารถทำใจยอมรับการจากไปได้ 

 ณ เวลานี้ พยาบาลจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การเผชิญหน้า

กับความเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น โดยการพยายามสังเกตผู้ป่วยว่า มีความ

ปรารถนาสิ่งใดเช่นถ้าผู้ป่วยช่วยตัวเองได้น้อยลงก็ต้องพยายามช่วยเหลือ

ประคับประคองมากขึ้น หากผู้ป่วยซึมเศร้า รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งก็

ต้องคอยให้กำลังใจหรือให้เกียรติผู้ป่วยหากต้องการจะทำสิ่งใดๆ ตาม

ความคิด ความเชื่อ และศรัทธาของตนเอง เพื่อให้เกิดความสบายใจ 

เป็นต้น 

 ส่วนความทุกข์ในใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย คุณกานดาวศรีขยาย

ความว่า โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ ๒ เรื่อง เรื่องแรกเกิดจากความกังวลใน

ภารกิจบางอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จลุล่วงและต้องการคนที่ไว้ใจได้เพื่อ

ฝากฝังให้ดูแลแทน เรื่องที่สองจะเป็นปัญหาด้านสัมพันธภาพกับคนใน

ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลแวดล้อม ซึ่งต้องการปลดปล่อย เช่น 

ต้องการขออโหสิกรรม การกล่าวคำขอโทษ เพื่อจะได้จากไปอย่างสงบ

และไม่มีเวรกรรมต่อกัน  

 “ปัญหาคือไม่มีใครกล้าปริปากขึ้นมาก่อน จึงต้องอาศัยบทบาท

ของบุคคลที่สาม ซึ่งพยาบาลจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือตรงจุดนี้ได้ 
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เพียงแต่ผู้ป่วยจะยอมรับในตัวพยาบาลหรือไม่นั้น เคล็ดลับอยู่ที่ 

Touch and Trust” 

 การสัมผัส (Touch) จะมีประสิทธิภาพก็เมื่อพยาบาลพร้อมมอบ

หัวใจที่เปïòยมด้วยความรัก ความเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง

เต็มความสามารถ ซึ่งแสดงออกได้โดยการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วย

ด้วยความอ่อนโยน การสื่อสารด้วยคำพูดที่จริงใจและเข้าใจในความ

ทุกข์ของผู้ป่วย มีความอุตสาหะที่จะค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย

อย่างรอบด้าน เพื่อจะสามารถคลี่คลายปมปัญหาหรือช่วยเหลือผู้ป่วย

ได้อย่างถูกต้อง 

 เมื่อผู้ป่วยสัมผัสถึงความปรารถนาดีและจริงใจจากพยาบาล ความ 

เชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) ก็จะเกิดขึ้นตามมา ณ เวลานั้น ผู้ป่วยจะ

เปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะ หรือพร้อมที่จะบอกเล่าความทุกข์ในใจ 

ซึ่งพยาบาลต้องรับฟังด้วยท่าทีที่ตั้งใจ เพื่อเป็นสื่อประสานในการนำ

ปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยมาปรึกษากับทีมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้แนวทาง

การรักษาทางกาย และการเยียวยาความป่วยไข้ทางจิตใจของผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายเกิดผลดีที่สุด  

สำเร็จหรือล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียน

 จากการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นระยะยาวนานหลายสิบปï 

คุณกานดาวศรีเล่าว่า มีทั้งสำเร็จและล้มเหลว เพราะถึงแม้จะช่วยให้ 

ผู้ป่วยสามารถปลดปล่อยความทุกข์ในใจก่อนที่จะจากไปได้ หรือทำให้

ญาติยอมรับถึงเจตจำนงค์ในวาระสุดท้ายที่ต้องการจากไปอย่างสงบได้

แล้วก็ตาม หากเมื่อถึงเวลาวิกฤติจริงๆ อาจไม่เป็นไปเช่นนั้น 

 เพราะบางรายผู้ป่วยสั่งเสียกับภรรยาไว้ด้วยวาจา พอถึงวาระ

สุดท้ายเข้าจริงๆ ปรากÆว่าภรรยาที่ดูแลมาตลอดเป็นภรรยาน้อย 
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ที่ไม่ได้จดทะเบียน แพทย์พยาบาลก็ต้องรับฟังภรรยาหลวงซึ่งต้องการ

ให้ทำทุกวิถีทาง สุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิตโดยยังมีเครื่องมือแพทย์เสียบ  

อยู่ตามร่างกาย ไม่ได้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านดังปรารถนา 

 บางรายผู้ป่วยถึงกับขอร้องพยาบาลให้ช่วยพูดกับลูกว่าให้หยุด

การรักษา อยากเสียชีวิตอย่างสงบ แต่พอถึงวาระสุดท้ายลูกของผู้ป่วย

มายืนคุมแพทย์พยาบาลให้ใส่เครื่องช่วยชีวิต ด้วยหน้าที่ก็ต้องเตือนตัว

เองให้เข้มแข็ง ใช้สติและความกล้าเป็นสื่อกลางให้ลูกๆ ได้รับรู้ความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย  

 “ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขา คิดเสียว่า  

ผู้ป่วยทุกคนคือบทเรียนล้ำค่าที่ เราจะนำมาพัฒนาหรือแก้ไขข้อ

บกพร่องในวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ดียิ่งขึ้น” 

 สุดท้าย คุณกานดาวศรีได้ฝากคำพูดชวนคิดไว้ว่า ความตาย

เป็นวิถีธรรมชาติที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้น

เมื่อใด	การทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าตามมาตรา	๑๒	จึงเป็น

ส่วนหนึ่งที่ย้ำเตือนให้เรามีโอกาสเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆ	 ไม่ใช่มา

ลงมือกระทำในช่วงใกล้ๆ	 ซึ่งจะทำให้การวางแผนดูแลผู้ป่วยล่วง

หน้ามีประสิทธิภาพดีกว่า  

 หรือหากจะมองในมุมของการพัฒนาระบบสุขภาพ ถือได้ว่ามี

ส่วนเสริมสร้างเจตคติของผู้ประกอบวิชาชีพให้รักที่จะเรียนรู้และฝึกฝน

ตนเองในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุดมากกว่าการทำอะไร

ตามหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียว 

Aw_nurse.indd   30 11/5/12   09:47:09



ส่งท้าย   /   31ส่งท้าย   /   31

 เป็นเวลานานกว่าศตวรรษที่ดวงประทีปแห่งความกรุณาดวงแรก

ถูกจุดให้ส่องสว่างขึ้นโดยฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้หญิงชุดขาวกับตะเกียง

ส่องทางที่ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยทุกคนในยามค่ำคืนอย่างไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อย โดยยึดถือหลักของความกรุณาปราณีในการดูแลผู้ป่วยให้

ได้รับความสุขสบายทั้งกายและใจ 

 การขับเคลื่อนในการส่งเสริมสิทธิของผู้ป่วยตามมาตรา ๑๒ โดย

เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานเจตนารมณ ์

เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นไปอย่างใกล้ชิด ครบถ้วน

ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งในยามเจ็บป่วยและเจ็บปวดด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์  

 พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระสุดท้ายมาเป็นเวลายาวนานจึงไม่ 

ต่างจาก “เพื่อนสนิท” ของผู้ป่วยที่คอยอยู่เคียงข้าง พร้อมรับรู้รับฟัง

เรื่องราวสุขทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิต เป็น “เพื่อนยาก” ซึ่งคอยช่วยบรรเทา

ส่งท้าย

Aw_nurse.indd   31 11/5/12   09:47:10



/  ขอเป็นเพื่อนตายจากหัวใจพยาบาลถึงผู้ป่วยระยะสุดท้าย32

ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย เป็นทั้ง “เพื่อนแท”้ ในการนำพา

ให้ผู้ป่วยได้ค้นพบความคุณค่า ความหมายและความสุขสงบของชีวิต 

และเป็นดั่ง “เพื่อนตาย” ที่ไม่ทอดทิ้งกันกระทั่งในยามที่ลมหายใจ  

จากพราก 

 แม้ปัจจุบัน จะไม่มีภาพของนางพยาบาลเดินถือตะเกียงขณะออก

เยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ตาม หากหัวใจที่มุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความ

สุขสบาย ก็ไม่ต่างจากแสงประทีปส่องทางสู่หัวใจของผู้ป่วย 

 เพื่อนำพาพวกเขาเหล่านั้นก้าวผ่านความทุกข์ และพบสุขสุดท้าย

ที่ปลายทางของชีวิตนั่นเอง 
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