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ใกล้ตาย สื่ออย่างไรให้เข้า (ถึง) ใจ	มีคนต้นเรื่องหรือผู้ร่วมเขียนบันทึกจำานวน	10	คน	รวมบันทึก	20	
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โครงการจัดการความรูสุขภาวะระยะทาย

 Pal2Know โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย หรือ โครงการ

สรางและจัดการความรูระบบบริการสาธารณสุข ที่สรางเสริมสุขภาวะในระยะ

ทายตามบริบทประเทศไทย เปนโครงการยอยที่ 2 ของแผนงาน ชุดโครงการ

สรางเสริมสุขภาวะในชวงทายของชีวิต ของสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย 

(THAPS) สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.)

วัตถุประสงค

 1. สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปวย ผูดูแลผูปวย อาสา

สมัครภาคประชาชน และบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุข

ภาวะในระยะทาย

 2. สนบัสนนุใหเกดิชมุชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) ของอาสาสมคัรภาคประชาชน 

และบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย

 3. สรางและรวบรวมชุดความรู บทเรียน หรือคูมือที่สกัดจากเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู และชุมชนนักปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาวะใน

ระยะทาย ตามบริบทประเทศไทย
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 4. รวบรวมขอมลูและสรางฐานขอมลูการวจิยั ทีเ่กีย่วของกบัการสรางเสรมิสขุภาวะในระยะทาย 

ตามบริบทประเทศไทย

กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ

   ผูปวย ผูดูแลผูปวย อาสาสมัครภาคประชาชน และบุคลากรสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการ

สรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย ทั่วประเทศ

กิจกรรม

 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทุก 3 - 4 เดือน หมุนเวียนทั้งใน กทม. และตางจังหวัด รวม 8 ครั้ง 

ในเวลา 3 ป ในเวทีแตละครั้ง ประกอบดวย

  1.1 การกําหนดประเด็น หัวขอหลักที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย เชน 

   การส� อสารกับผูปวยและครอบครัว

  1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูรวมแลกเปลี่ยน ประกอบดวย ผูปวย ผูดูแลผูปวย อาสาสมัคร

   ภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผูปฏิบัติจริงหรือผูมีประสบการณ

   ตรง จํานวน 25 คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) 5 คน เปนผูนําในการ

   แลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น

  1.3 การสรุปแกนความรู จัดทําเปนชุดความรู บทเรียนหรือคูมือ

 2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) บนสังคมออนไลน Facebook และ GotoKnow (ไดรับทุน

จากทาง สสส.) โดยมีกิจกรรมประกอบดวย

  2.1 การกําหนดประเด็น หัวขอหลักที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย

   ที่สอดคลองกับประเด็นในขอ 1.1 แตเปนมุมมองที่กวางกวา เพ� อใหประชาชนทั่วไป

   สามารถมีสวนรวมได และเปนมุมมองในเชิงบวก เชน บทเรียนที่นํามาใชกับการใชชีวิต 

   การเปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส เปนตน และเช� อมโยงกับกิจกรรมใน โครงการยอยที่ 1 : 

   การรณรงคสรางความตระหนักในบุคคลทั่วไป และบุคลากรสุขภาพ 
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  2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูรวมแลกเปลี่ยน สมัครเปนสมาชิกของ Facebook และ 

   GotoKnow และเขียน blog บันทึกหรือความเห็น โดยใชระบบคําสําคัญในการจัด

   หมวดหมู มีผูประสานงาน (CoP facilitator) เปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

   ประเด็น และมีการใหรางวัลแกผูเขียนบันทึกในแตละประเด็น

  2.3 การสรุปแกนความรู จัดทําเปนชุดความรู บทเรียน คูมือหรือ eBook

 3. การรวบรวมขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ ส� อและสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ และจัดทําฐานขอมูล 

เพ� อเผยแพรตอสาธารณะ

ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จ

 1. ชุมชนนักปฏิบัติ มีสมาชิกอยางนอย 10 คน ที่แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน blog บันทึกหรือความ

เห็นบนสังคมออนไลน Facebook และ GotoKnow อยางนอย 5 รายการตอเดือน ครอบคลุมประเด็น

อยางนอย 8 ประเด็น

 2. ชุดความรู บทเรียน คูมือ หรือ eBook อยางนอย 8 รายการ

 3. ฐานขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ ส� อและสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ ที่เผยแพรตอสาธารณะได
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 นพ.เต็มศักดิ์  พึ่งรัศมี  หัวหนาโครงการ

 เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ

 ฐนิดา  อภิชนะกุลชัย

 ปองกมล  สุรัตน

 เพ็ชรลดา  ซึ้งจิตสิริโรจน

 รัชฎา  ชลารัตน

 ประภัสสร  ปญโญ

 ศุลีพร  ชวยชูวงศ

 นุชระพี  จันทรชวย ผูประสานงานโครงการ

 ศุลีพร  ชวยชูวงศ ศุลีพร  ชวยชูวงศ

 นุชระพี  จันทรชวย ผูประสานงานโครงการ นุชระพี  จันทรชวย ผูประสานงานโครงการ



 ความตาย ภาวะใกลตาย นับเปนภาวะวิกฤตของมนุษย ผูกําลังเผชิญกับ

ภาวะเชนนี ้ทัง้ตวัผูปวยเองและผู ใกลชดิ มกัมคีวามทกุขไมเพยีงทางรางกาย แต

รวมไปถึงจิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงออก

ทั้งภาษาพูด และภาษากาย มีผลกระทบตอการรับฟง รับรูและเขาใจ  ในขณะ

เดียวกัน ก็จะไวตอคําพูด หรือการแสดงออกของบุคคลที่เขามาเกี่ยวของ ไมวา

จะเปนญาติพี่นอง เพ� อนฝูง อาสาสมัคร รวมถึงบุคลากรสุขภาพ 

 การส� อสาร วิถีที่เช� อมโยงผูปวย ผู ใกลชิดและบุคลากรสุขภาพไวดวยกัน 

ในชวงเวลาดังกลาว จึงมีความสําคัญเปนลําดับตนๆ การส� อสารที่จะชวยใหทุก

คนเขาใจความรูสึก ความตองการของกันและกัน นอกจากตองอาศัยหลักการ

ตามทฤษฎทีีม่ผีูรวบรวมไวแลว ยงัตองอาศยัทกัษะ ประสบการณทีส่ะสมจากการ

ปฏิบัติจริงตามบริบทที่แตกตางกันออกไปอีกดวย 

 จากบนัทกึทัง้หมดของคนตนเร� อง ซึง่เปนผูมปีระสบการณตรงในชวงเวลา

ดงักลาว บรรณาธกิารไดสรปุแกนสาํคญั และสงใหคนตนเร� องไดตรวจสอบความ

ถูกตองอีกครั้ง สามารถสรุปไดเปน 9 ประเด็น พรอมตัวอยาง ดังนี้ 

ความตาย ภาวะใกลตาย 

ส� ออยางไรใหเขา (ถึง) ใจ 



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 16 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 16

1. รับฟงในสิ่งที่ผูปวยหรือผู ใกลชิดตองการส� อ มากกวาพูด 

 ตัวอยาง : 

 เม� อผูปวยรูสึกทอ อยากพักจากการสูบาง

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : ขอเวลาพัก... จากการ... สู !! หนา 60

   เธอบอกวา... เบ� อที่สุด ที่ทุกคนบอกใหสูๆ เธอขอเวลาที่จะทอบาง !! ขออนุญาตรองไห

 โดยไมรูสึกผิดบาง ....ไมไดหมายความวา ...จะไมสู แตพักจากการสู เทานั้นเอง

   เธอยังบอกอีกวา คําพูดตางๆ ที่ทุกคนพูดกับเธอนั้น เธอก็เคยพูดกับคนไขเม� อครั้งที่

 ทําหนาที่พยาบาล แตตอนนี้รูแลววา “การอยูเปนเพ� อน การยอมรับและเปดโอกาสใหเขารองไห

 บาง” เปนการเยียวยาทางหนึ่ง

   หลายครั้งที่เราคิดวา คําพูดใหกําลังใจเปนสิ่งที่ผูปวยตองการ นอยครั้งเหลือเกินที่เราจะ 

 ‘ฟง’ และ ‘ไดยิน’ สิ่งที่เขาตองการส� อ

2. ควบคุมสติ อารมณ ในการสนทนากับผูปวยหรือผู ใกลชิด ที่กําลังมีอารมณจากความ

 ทุกขทรมานที่ ไดรับอยู

 ตัวอยาง : 

 เม� อลูกสาวของผูปวยที่อาการไมดีขึ้นกําลังอารมณรอน 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : ยกเลิกคํายินยอม หนา 30

   บางครั้งการพูดคุยส� อสารกับญาติไมใชเร� องงาย ในขณะที่ญาติกําลังอารมณรอน จะใช

 คําพูดที่ตรงเกินไปก็ไมได  การใหญาติยอมรับกับธรรมชาติของชีวิต บางคนไมเขาใจ เราตอง

 ชวยกันหลายๆ คน รวมถึง ญาติผู ใหญที่เขายอมรับนับถือ และรอเวลาใหญาติไดทําความเขาใจ

 เอง ตามคําบอกกลาวอาการประจําวันของคนไขจากพยาบาลและหมอ และการแสดงทาทาง

 เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอญาติ เปนศิลปะเฉพาะตัวที่จะเขาหาแตละคน



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 7ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 7

3. สนใจ ใสใจ ใหความสําคัญกับประเด็นที่ผูปวยหรือผู ใกลชิดใหความสําคัญ สิ่งดีๆ ที่

 ภาคภูมิใจ

 ตัวอยาง :

 เม� อผูปวยสูงอายุที่ตองรักษาตัวในโรงพยาบาลยาวนานถึง 6 เดือนรองไห 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : น้ําตาของคุณตา หนา 28

   วันนั้น ผูเขียนเห็นน้ําตาของคุณตาไหล สัญญานชีพของคุณตาผิดปกติมาหลายวัน 

 วันนั้นชีพจรคุณตาเบามาก ความดันโลหิตลดต่ํา ผูเขียนปรับเตียงใหคุณตานอนราบ คุณตา

 ขยับตัว ผูเขียนถามวา “คุณตาเปนอยางไรบางคะ”

   น้ําตาของคุณตาไหลมากขึ้น

 “ใชคุณตาอยากกลับบานหรือเปลาเนี่ย” ผูเขียนหันไปพูดกับนองพยาบาลที่ดูแลคุณตา

   น้ําตาของคุณตาไหลมากขึ้นไปอีก

 เม� อผูปวยรองไหขึ้นมาระหวางสนทนาอยู 

 ในเร� อง ธนพันธ ชูบุญ : ปารู ไหมครับ วันนี้ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ หนา 35

   เม� อบรรยากาศเริ่มผอนคลายลง ผมจึงเริ่มการสนทนาอีกครั้ง “คุณปาครับ ที่ปาเลา

 มานั้น จะเรียกวาไมไดทํางานไดอยางไร ในเม� องานของปาน�ะ คือ งานที่ยิ่งใหญที่สุดเลย หมอเอง 

 ก็ยังทําแบบปาไมไดเลยครับ เราอยูทางหนึ่ง แมอยูทางหนึ่ง มันเทียบกับงานที่ปาทําไมไดเลย

 สักนิดเดียว ปารู ไหมครับ วันนี้ ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ เปนเกียรติจริงๆ ที่ไดมี

 โอกาสมาดูแลปา แม ในชวงเวลาสั้นๆ นี้”



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 18 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 18

 เม� อผูปวยมะเร็งลุกลามไปสมองกับลูกๆ ตัดสินใจไมรับการรักษา ขอพาผูปวยกลับบาน 

 ในเร� อง เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : แม.. เรากลับบานกันเถอะ หนา 44

   ผมมองหนาคุณปา เห็นภาพของหญิงชราธรรมดาๆ คนหนึ่งนั่งอยูบนรถเข็น ดูหลงบาง 

 แตถึงจะหลงลืมอยางไร ความเปนแมที่รักลูก มันฉายชัดในแววตาคูนั้น ผมจึงพูดขึ้นวา 

 “คุณปาเลี้ยงลูกมาดีนะครับ..” แลวก็พูดอะไรไมออก ไดแตเอามือไปจับแขนทั้งสองขางของ

 คุณปา ที่ย� นมาใหผมเชนกัน 

 เม� อเห็นความรักความหวงใยที่ลูกชายมีตอผูปวย  

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : จุดจบ จุดเริ่ม จุดเดียวกัน หนา 62

   วันนี้ เปนครั้งแรกที่ฉันนัดคนไขมะเร็งในคลินิก Medical Oncology มาพูดคุยแบงปน

 กัน จนเลยเวลานัดมานาน เพิ่งมีชายสูงอายุ แตงกายภูมิฐานเดินเขามากับชายหนุม

 ชายหนุม :   พอคุยกับคุณเขากอนนะครับ ผมไปตามผลแล็ปกอน เดี๋ยวผมมา.... ฝากพอดวย

   นะครับ 

  เขาหันมาบอกฉัน แลวเดินออกจากหอง ทิ้งเราไวสองคน

 ฉัน : ลูกชายน�ารักจังคะ คุณลุงเลี้ยงลูกดีจัง นอยนักที่จะเห็นลูกชายดูแลพอแม  

 คุณลุง: ใช เขาเปนลูกที่ดีมาก มาเปนเพ� อนผมทุกครั้ง บอกวาพอมาเองไดก็ไมยอม

 แมน้ําเสียงจะภูมิใจ แตแววตายังมีบางสิ่งบางอยางที่ซอนไว



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 9ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 9

4. ตั้งคําถาม เพ� อใหผูปวยหรือผู ใกลชิดไดคิด ทบทวน ตระหนักถึงความเปนจริง หรือ

 หาหนทางแกปญหาไดดวยตนเอง แทนคําแนะนํา สอนใหปฏิบัติตาม

 ตัวอยาง :

 เม� อญาติตองการใหผูปวยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ไมตรงกับความตองการของผูปวย 

 ในเร� อง สมพร สายสิงหทอง : วลีเด็ด......เพ� อการจากไปอยางอบอุน หนา 42

   ประโยคเดด็ทีถ่าม เพ� อใหญาตฉิกุคดิ “ถารูวาตนเองตองตายแน�ๆ  ระหวางตายทีบ่านอยาง

 อบอุน ทามกลางญาติพี่นอง กับตายอยางโดดเดี่ยวในโรงพยาบาล...จะเลือกแบบไหน”

   พบวาคาํถามนี ้ชวยใหญาตไิดฉกุคดิ และปฏบิตัติอผูปวยไดอยางเหมาะสมทัง้ดานรางกาย 

 จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ แบบ holistic care ชวยใหผูปวยสุขสมหวังในระยะสุดทายของ

 ชีวิต ดวยการเสียชีวิตที่บานอยางอบอุน ทามกลางมวลหมูญาติสนิท มิตรสหาย

 เม� อผูปวยโกรธ ไมยอมคืนดีกับสามี แตไมมีผูดูแลตนเอง ลูกชายยอมเสียสละอนาคตมาดูแล 

 ในเร� อง กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ : นองแกว หนา 54

   “ในเม� อจากกันแลว ก็ไมตองกลับมา” น้ําเสียงของแกวเด็ดเดี่ยว สะทอนอารมณโกรธ 

 เพราะเคยสั่งลูกเอาไววา ไมใหพูดถึงพออีก

   นองชายเลาตอถงึการสนทนากบัลกูชายของผูปวยครัง้กอน ซึง่ครัง้นัน้มสีามแีละนองสะไภ

 ของผูปวยอยูดวย เร� องนี้นองชายยังไมเคยเลาใหผูปวยฟง “ลูกเขาอยากใหพอกับมาดูแลนะ 

 และสามีของตัวเขาก็อยากกลับมา แลวครั้งนั้นสามีตัวเขามาแอบดูตัวที่ตึกนี้ดวย รูหรือเปลา”

   แกวบอกวา “ไมรู” แลวเงียบไป ใชความคิด



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 110 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 110

  

   ฉันไดจังหวะ พูดกับผูปวยวา “ฟงดูแลว พี่เห็นขอดีของสามีแกวนะ เขาแยกจากแกวไป

 สามป เขาก็ไปทํามาหากินอยูกับพี่ชาย ไมไดไปมีครอบครัวอ� น และก็ยังติดตอกับลูกตลอด นี่ก็ยัง

 มาแอบดูแกวอีก แสดงวา เขายังรักแกวอยูนะ” เม� อเห็นแกวยังเงียบ จึงพูดตอ “แกวบอกพี่วา 

 เขาติดการพนัน แตถาเขาปรับปรุงตัวได และกลับมาอยูดูแลแกวกับลูก ถาแกวยอมรับได ใหอภัย

 เขา ลูกของแกวก็จะไดไมตองหยุดเรียนดวย โควตาก็ไมตองเสียไป แลวลูกคนเล็กอีกละ จริงมั้ย”

 เม� อแมของผูปวยตองการใหลูกสู แตผูปวยเองไมตองการเชนนั้น 

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : บันทึกบทสุดทาย หนา 58

   แมของเธอตัดสินใจในทันทีดวยเสียงที่แข็งขัน ตามแบบฉบับของครูวา ...ใหเธอ ‘สู’ 

 อีกครั้งดวยการปลูกถายเซลล ลูกฉันตองสูได

   ฉันมองไปที่เธอทันที สายตาที่สงมา คือ การรองขอความชวยเหลือ

   ฉันเริ่ม... “คุณแมทราบใชไหมคะ วาพี่เขาชอบเขียนไดอารี่มาก แมอยากใหบันทึกจากนี้

 ไปเขาเขียนวาอยางไร

   ....ต� นเชามาตองถูกเจาะเลือดอีกแลว ถูกควานหาเสน รูสึกคล� นไสอาเจียนเหลือเกิน.. 

   หรือ.....แมอยากจะอานบันทึกวา เชานี้ฉันไดรดน้ําตนไม เฝามองพระอาทิตยขึ้น ไดไป

 ไหวพระธาตุกับพอกับแม เราไดเที่ยวดวยกัน”



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 11ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 11

5. ส� อสารดวยทาทีออนโยน เปนมิตร ดวยความปรารถนาดี ยิ้มใหคูสนทนา

 ตัวอยาง :

 เม� อบิดาผูปวยทารกแรกคลอด ไมอยากอุม ไมอยากผูกพันบุตรของตนเองที่กําลังจะเสียชีวิต 

 ในเร� อง สุธีรา พิมพรส : รอยยิ้มของพอ หนา 23

   ฉันนิ่งไปพักนึง และยิ้มใหเขา พรอมกับบอกวา “คุณแมคุณพอคะ นองบุญรอดเขาเกิดมา

 เปนลูกเราแลว เขาคงอยากไดรับความรัก ความอบอุนจากพอแมเขา และพี่ก็เช� อวา คุณพอ

 คุณแมก็ตองการที่จะมอบสิ่งนี้ ใหกับนองเชนกัน แตความกลัว กลัวรัก กลัวผูกพัน มันคือ

 กําแพงกั้นที่ทําใหเราไมกลา เราตองทําลายกําแพงนี้ ใหไดนะคะ ในชวงเวลาสุดทายเขาคงจะมี

 ความสุข ถาเขาไดอยูในออมกอดของพอและแม เราคงไมอยากเหน็นองเขาจากไปอยางโดดเดี่ยว 

 ..ที่สําคัญ เราควรนึกถึงนองเปนศูนยกลาง ลองคุยกันใหมนะคะ”

 เม� อบุตรสาวของผูปวยที่อาการไมดีขึ้นกําลังอารมณรอน 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : ยกเลิกคํายินยอม หนา 30

   บางครั้งการพูดคุยส� อสารกับญาติไมใชเร� องงาย ในขณะที่ญาติกําลังอารมณรอน จะใช

 คําพูดที่ตรงเกินไปก็ไมได การใหญาติยอมรับกับธรรมชาติของชีวิต บางคนไมเขาใจ เราตอง

 ชวยกันหลายๆ คน รวมถึง ญาติผู ใหญที่เขายอมรับนับถือ และรอเวลาใหญาติได ทําความเขาใจ

 เอง ตามคําบอกกลาวอาการประจําวันของคนไขจากพยาบาลและหมอ และการแสดงทาทางเปน

 กัลยาณมิตรที่ดีตอญาติ เปนศิลปะเฉพาะตัวที่จะเขาหาแตละคน



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 112 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 112

 เม� อผูปวยรองไหขึ้นมาระหวางสนทนาอยู 

 ในเร� อง ธนพันธ ชูบุญ : ปารู ไหมครับ วันนี้ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ หนา 35

   ผมหยุดนิ่งเพียงครูหนึ่ง เพ� อเปนการผอนคลายความอึดอัดระหวางเรา ถึงตรงนี้ ผม

 เริ่มสังเกตเห็นรองรอยของน้ําตา ที่เออลนออกมาจากดวงตาทั้งคูของสตรีที่นอนอยูบนเตียงตรง

 หนาผม หลานสาวเธอย� นกระดาษทิชชูให สวนผมก็ไดเพียงแตยืนและสงยิ้มใหเพียงเล็กนอย 

 ผมเดาใจไมออกวา ปาคิดอยางไร ทําไมจึงรองไหออกมา กําลังคิดเร� องพอแม หรือกําลังคิดเร� อง

 ของตัวเอง

 เม� อผูปวยหัวใจลมเหลวระยะสุดทายเหน� อยหอบมาก กระสับกระสาย ดิ้นตานเคร� องชวยหายใจ  

 ในเร� อง เบญจมาส วงศมณีวรรณ : การเตรียมพรอมเพ� อการจากไปอยางสงบ หนา 37

   และแลววันนั้นก็มาถึง ไดรับการสงเวรจากนองพยาบาลหอผูปวยอายุรกรรมชาย มี

 ผูปวยหัวใจลมเหลวที่เหน� อยหอบมาก ใสทอชวยหายใจ ขอยายมาใสเคร� องชวยหัวใจในหอผูปวย

 หนกัโรคหวัใจ เน� องจากผูปวยดิน้หายใจตานเคร� องชวยหายใจตลอด เม� อเขาไปรบัผูปวยจงึทกัทาย  

 “คุณสมชาย จํากันไดไหมคะ ถาจําไดนอนนิ่งๆ นะคะ เดี๋ยวพยาบาลจะชวยดูแลทุกอยางใหคะ”

 

   หลังจากนั้นก็จัดทานอนหมผา จับมือและยิ้มใหกําลังใจผูปวย สักพักผูปวยก็นอนนิ่งไมดิ้น

 เม� อญาติผูปวยโกรธที่พยาบาลไมยอมออกไปใหน้ําเกลือผูปวยที่บาน เน� องจากไมมีคนอยูดูแล

 สถานีอนามัยในวันนั้น 

 ในเร� อง สมพร สายสิงหทอง : ปวด...ระยะสุดทาย หนา 47

   เม� อไปถึงบานผูปวย พบผูปวยนอนหันหลังอยูบนบาน มีญาติๆ ลูกและภรรยารวม 5 คน

 นั่งคุยกันอยูบนบาน จึงบอกญาติไปวา “ขอเยี่ยมคนไขหน�อยนะคะ พอดีนองเขาเลาใหฟงวา

 ญาติไปหา พอดีเม� อวานนองเขาตองอยูเฝาอนามัย เลยออกมาดูคนไขไมได ขอโทษดวยนะคะ”

   เสรจ็แลวจงึเดนิเขาไปหาคนไขและทกัทายคณุลงุไปวา “หวดัดคีะคณุลงุ เปนยงัไงบางคะ”



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 13ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 13

 เม� อแพทยตองส� อสารกับผูปวยและญาติ ในเร� องที่หลายคนหลีกเลี่ยง ไมตองการพูดถึง 

 ในเร� อง ศรัญญา ประทัยเทพ : เร� องเลาจากใจหมอมะเร็ง หนา 52

   หลายๆ คนถามวา จะมีวิธีอยางไรในการไปพูดคุยกับญาติและคนไข ในเร� องของโรค 

 และการดําเนินของโรคที่แยลง หรือเร� องการตายที่ทุกๆ คนไมอยากไดยิน หลายคนหลีกเลี่ยง

 การทําสิ่งนั้น

   อยากจะบอกวา เม� อไหรที่คนเรามีความปรารถนาดีตอกัน และหวังจะใหคนคนนั้นพน

 จากความทุกขทรมาน เม� อนั้น คุณจะรูวาจะพูดอยางไรและจะชวยเขาอยางไร

 เม� อผูปวยรูสึกนอยใจ ที่ทําดี กลับไมไดดี 

 ในเร� อง กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ : นองแกว หนา 54

   “การพนันก็ไมเลน กินเหลาก็ไมกิน ขยันทํามาหากิน คือทําแตความดี ทําไมฉันตองเปน

 โรคนี้ ทําไม บางคนเปนคนไมดี ทั้งผูหญิงผูชายกลับไมเปน”

   ประโยคขางบน แกวพูดกับฉัน หลังใหอภัย ยอมที่จะใหสามีกลับมาดูแลตนเองและลูก 

 สะทอนความรูสึกคับของใจกับการที่ตนเองตองเผชิญกับเร� องรายๆ ทั้งๆ ที่ทําดีมาตลอด

   ฉันตอบแกวไปวา “พี่ก็บอกไมไดเหมือนกันนะวาเปนเพราะอะไร  แตถามันเกิดขึ้นกับเรา

 แลว เราทําไดอยางเดียว คือยอมรับมัน ถาเรายอมรับไมได เราก็ทุกข”



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 114 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 114

6. ไมดวนพูดตัดสิน หรือแสดงความเห็นตอการกระทํา หรือการตัดสินใจของปวยหรือ

 ผู ใกลชิด แตสอบถามความรูสึก ความคิดที่ทําใหเขากระทําเชนนั้น หรือแสดงความ

 เขาใจ 

 ตัวอยาง : 

 เม� อบิดาผูปวยทารกแรกคลอด ไมอยากอุม ไมอยากผูกพัน บุตรของตนเองที่กําลังจะเสียชีวิต 

 ในเร� อง สุธีรา พิมพรส : รอยยิ้มของพอ หนา 23

   ฉันนิ่งไปพักนึง และยิ้มใหเขา พรอมกับบอกวา “คุณแมคุณพอคะ นองบุญรอดเขาเกิดมา

 เปนลูกเราแลว เขาคงอยากไดรับความรัก ความอบอุนจากพอแมเขา และพี่ก็เช� อวา คุณพอ

 คุณแมก็ตองการที่จะมอบสิ่งนี้ ใหกับนองเชนกัน แตความกลัว กลัวรัก กลัวผูกพัน มันคือ

 กําแพงกั้นที่ทําใหเราไมกลา เราตองทําลายกําแพงนี้ ใหไดนะคะ ในชวงเวลาสุดทายเขาคงจะมี

 ความสุข ถาเขาไดอยูในออมกอดของพอและแม เราคงไมอยากเหน็นองเขาจากไปอยางโดดเดี่ยว 

 ..ที่สําคัญ เราควรนึกถึงนองเปนศูนยกลาง ลองคุยกันใหมนะคะ”

 

 เม� อครอบครัวของผูปวยสูงอายุที่ตองรักษาตัวในโรงพยาบาลยาวนานถึง 6 เดือน ตัดสินใจไมพา

 ผูปวยกลับบาน แตใหผูปวยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : น้ําตาของคุณตา หนา 28

   ผูเขียนตามไปฟงพระสวดที่บานคุณตา ลูกหลายคนของคุณตามาไหวขอบคุณ บอกวา 

 เขาใจเร� องอาการของคุณตาทุกอยางที่ผูเขียนเคยบอก แตก็ไมกลาตัดสินใจพาคุณตากลับบาน 

 เกรงวา ลูกๆ คนอ� นที่อยูเมืองนอกจะไมเขาใจตนเอง ไมอยากรักษาพอตอ

   ผูเขียนบอกไปวา “ทุกอยางที่เราทําไปแลว ลวนเปนสิ่งดีทั้งสิ้น”

   ลกูสาวทาํดทีีส่ดุ ไปเยีย่มคณุตาทกุวนั ไมเคยขาดแมแตวนัเดยีว คณุตาขยบัตวัสัง่เสยีลกูๆ 

 ทุกคน ขอใหทุกคนสบายใจ คุณตาจะไดไมเปนหวง 



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 15ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 15

 เม� อผูปวยหยาเคร� องชวยหายใจไมสําเร็จ แตปฏิเสธการเจาะคอ 

 ในเร� อง เบญจมาส วงศมณีวรรณ : ผูปวยปฏิเสธการรักษา หนา 41

   คุณยายขอปฏิเสธ ถาจะเจาะในอาทิตยนี้ ซึ่งเปนสาเหตุที่มีการสงเวรวา ยายปฏิเสธการ

 เจาะคอ คุณยายบอกขอเวลาอีก 1 อาทิตย 

   จึงถามวาทําไม จึงรออีกตั้งอาทิตย 

   ยายจะรอใหนองชายคนสุดทองกลับมาจากตางประเทศกอน เพราะยายตองการบริจาค

 ที่ดินของยาย 1 สวนใหวัด อีก 3 สวนที่เหลือ ยายจะแบงใหนอง 3 คน คนละสวน ยายกลัวนอง

 ไมยอม ถายายไมสั่งนองเอง ถายายเปนอะไรไปในชวงผาตัด นองจะไมบริจาคที่ใหวัดตามที่ยาย

 ตองการ แตถายายไดคุยกับนองแลว จะเอายายไปทําอะไร จะเปนจะตายยังไง ยายก็ไมกลัว

 เม� อผูปวยรองไห หลังรูวา ลูกชายยอมเสียสละอนาคตของตัวเองเพ� อดูแลตน 

 ในเร� อง กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ : นองแกว หนา 54

   นองชายบอกกับผูปวยวา ไดคุยกับลูกชายคนโตแลว “ลูกเขาเลือกแม ยอมไมเรียนตอ 

 เพ� อมาเปนคนดูแลแม”

   แกวน้ําตาไหลพรากทันทีเม� อเพิ่งรูวา ลูกชายยอมเสียสละอนาคตของตัวเอง ไมเรียน

 วทิยาลัยเทคนคิที่ได โควตา เพ� อมาคอยดแูลตน ทัง้นองชายและฉนัจงึตองทอดจงัหวะการสนทนา

 ของเราออกไป



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 116 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 116

 เม� อผูปวยอยากเลิกการรักษา เพราะไมตองการเปนภาระใหลูกชาย 

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : จุดจบ จุดเริ่ม จุดเดียวกัน หนา 62

 ฉัน  : ลูกชายน�ารักจังคะ คุณลุงเลี้ยงลูกดีจัง นอยนักที่จะเห็นลูกชายดูแลพอแม  

 คุณลุง : ใช เขาเปนลูกที่ดีมาก มาเปนเพ� อนผมทุกครั้ง บอกวาพอมาเองไดก็ไมยอม

 แมน้ําเสียงจะภูมิใจ แตแววตายังมีบางสิ่งบางอยางที่ซอนไว

 ฉัน : แสดงวา เขาตองรัก และเปนหวงคุณลุงมากเลยนะคะ

 คุณลุง : ผมเริ่มไมอยากรักษาแลว เปนเพราะโรคและการรักษาของผม ทําใหเขาตองออก

   จากงาน ชีวิตผมน�าจะจบไดแลว เขาจะไดไมตองมาหวงมาเสียเวลากับผม

 แลวน้ําตาคุณลุงก็เริ่มไหล ณ จังหวะนี้เอง ชายหนุมก็เดินเขามานั่งขางคุณลุง และสงสายตาถาม

 ฉัน :  คุณลุงบอกวา เปนเพราะทานทําใหคุณตองออกจากงาน ทานไมอยากมาโรงพยาบาล

   แลว

 

7. ส� อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย ไมใชคําเฉพาะ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาวิชาการ

 จนเกินไป และควรตรวจสอบวาผูปวยหรือผู ใกลชิดเขาใจตรงกันหรือไม

 ตัวอยาง :

 การใชภาษาเรยีกแนวปฏบิตัใินการประเมนิและดแูลรกัษาผูปวยระยะทาย Liverpool Care Pathway 

 ในเร� อง เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : มุมมองที่แตกตาง หนา 32

   รายงานฉบบันีต้งิแมกระทัง่ ช� อ Liverpool Care Pathway โดยกลาววา คาํวา pathway 

 หรือ วิถี เปนคําที่ไมควรใช เพราะผูปวยและญาติคงไมคอยเขาใจความหมายของมัน คนทั่วไป

 จะคิดวามันหมายถึง ถนนหรือทางไปสูจุดหมายบางแหง ซึ่งฝายบุคลากร คือ หมอพยาบาล 

 เปนผูเลือกให มันเหมือนผูปวยถูกจับใส ‘สายพานไปสูความตาย’ อะไรทํานองนั้น รายงานจึง

 แนะนําใหเปลี่ยนไปใชคําวา care plan หรือ แผนการดูแล จะดีกวา



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 17ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 17

 เม� อผูปวยกลัว ไมยอมใหเจาะคอ และตองการจะกลับบาน  

 ในเร� อง เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : เจาะคอเจาะทอง หนา 39

   นองหมอนําเสนอกรณีผูปวยมะเร็งศีรษะและลําคอที่มีภาวะเกลือโซเดียมต่ํา และไมรูตัว

 ไปสองครั้ง แตหมอชวยใหฟนขึ้นมาไดทั้งสองครั้ง แตเริ่มมีปญหาเร� องการหายใจอีก ตอง

 พิจารณาเจาะคอผูปวย ซึ่งหมอหูคอจมูกถือเปนเร� องธรรมดา ชนิดทํากันแทบทุกวันจนชิน

   ลูกๆ ของผูปวยตกลงใหเจาะ แตตัวผูปวยเองไมยอม และตองการจะกลับบาน แสดง

 อาการระแวง ถาหมอพยาบาลเขาใกล กลัวถูกจับไป..เจาะคอ

   ประเด็นการส� อสารที่คุยกันในที่ประชุม ซึ่งมีทั้งอาจารยแพทย หัวหนาพยาบาล แพทย

 ใชทุน และพยาบาลในหอผูปวย คือ คําวา เจาะคอ คําที่หมอพยาบาลคุนเคย แตมันน�ากลัวมาก

 สําหรับคนไข หรือคนทั่วไป

 เม� อผูปวยมะเร็งลุกลามไปสมอง หลงสับสนเปนบางครั้ง กับลูกๆ ตองตัดสินใจเร� องการรักษา 

 ในเร� อง เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : แม.. เรากลับบานกันเถอะ หนา 44

   ผมก็เลยลองใหแกไลช� อลูกตัวเอง ปรากฏวา ถูกสองผิดหนึ่ง แลวแกตัววา “ก็ลูกมันมาก 

 จําไมหมดหรอก”

   ผมก็วาจริง เทาที่ประเมินดูแลว ผูปวยหลงไมมาก แตบรรดาลูกๆ ยืนยันวา จะหลงเปน

 พักๆ โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืน จะพูดไมรูเร� องเลยทีเดียว พูดอะไรแปลกๆ ซึ่งอาการนี้เกิดจาก

 รอยโรคในสมองได

   ผมจึงอธิบายรายละเอียดเร� องประโยชน ผลขางเคียงและขั้นตอนการฉายรังสี อาการ

 ที่อาจจะเกิดถาไมฉายรังสี ใหลูกๆ ของคุณปาฟงเปนสวนใหญ คุณปาก็นั่งมองหนาลูกกับผม

 ไปเร� อยๆ พอผมแกลงถามวา “ปาฟงผมรูเร� องมัย้” แกกพ็ยกัหนา แตก็ไมไดมสีวนรวมในบทสนทนา

 เลย

 .. ..  ..
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   ผมพูดตอไปวา “ผมยอมรับการตัดสินใจนี้ แตผมจะตองมั่นใจกอนวา ที่ไมฉายแสงนี่ ได

 เขาใจสิ่งที่ผมพูดดีแลว ไมใชวา ฟงผมไมเขาใจ หรือ ตัดสินใจมากอนแลวยังไงก็ไมฉาย” ทุกคน

 พยักหนาวาเขาใจผมดี

 เม� อคําวา ‘เต็มที่’ ของหมอพยาบาล กับของญาติผูปวย มีความหมายไมเหมือนกัน 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : เต็มที่กับชีวิต กอนสิ้นลมหายใจ หนา 50

   ผูเขียนไมแน�ใจวา ทั้งเรา (หมอและพยาบาล) และ ญาติ เขาใจคําวา ‘เต็มที่’ ไดตรงกัน

 หรือเปลา

   เต็มที่ ของเรา ก็คือ ‘แกไขปญหาผูปวยทุกอยางตามมาตรฐานแลว’

   เต็มที่ ของญาติ ผูเขียนเขาใจวา ‘ตองตายไมได’

8. เวนจงัหวะในการสนทนา ไมเรงรดั และเปดโอกาสใหผูปวยหรอืผู ใกลชดิไดคดิ แสดง

 อารมณ ความรูสึก

 ตัวอยาง :

 เม� อบิดาผูปวยทารกแรกคลอด ไมอยากอุม ไมอยากผูกพัน บุตรของตนเองที่กําลังจะเสียชีวิต 

 ในเร� อง สุธีรา พิมพรส : รอยยิ้มของพอ หนา 23

   ฉันนิ่งไปพักนึง และยิ้มใหเขา พรอมกับบอกวา “คุณแมคุณพอคะ นองบุญรอดเขาเกิดมา

 เปนลูกเราแลว เขาคงอยากไดรับความรัก ความอบอุนจากพอแมเขา และพี่ก็เช� อวา คุณพอ

 คุณแมก็ตองการที่จะมอบสิ่งนี้ ใหกับนองเชนกัน แตความกลัว กลัวรัก กลัวผูกพัน มันคือกําแพง

 กั้นที่ทําใหเราไมกลา เราตองทําลายกําแพงนี้ ใหไดนะคะ ในชวงเวลาสุดทายเขาคงจะมีความสุข 

 ถาเขาไดอยูในออมกอดของพอและแม เราคงไมอยากเหน็นองเขาจากไปอยางโดดเดีย่ว ..ทีส่าํคญั 

 เราควรนึกถึงนองเปนศูนยกลาง ลองคุยกันใหมนะคะ”



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 19ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 19

 เม� อผูปวยรองไหขึ้นมาระหวางสนทนาอยู 

 ในเร� อง ธนพันธ ชูบุญ : ปารู ไหมครับ วันนี้ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ หนา 35

   ผมหยุดนิ่งเพียงครูหนึ่ง เพ� อเปนการผอนคลายความอึดอัดระหวางเรา ถึงตรงนี้ ผมเริ่ม

 สังเกตเห็น รองรอยของน้ําตาที่เออลนออกมาจากดวงตาทั้งคูของสตรีที่นอนอยูบนเตียงตรงหนา

 ผม หลานสาวเธอย� นกระดาษทิชชูให สวนผมก็ไดเพียงแตยนืและสงยิ้มใหเพียงเล็กนอย ผมเดาใจ

 ไมออกวา ปาคิดอยางไร ทําไมจึงรองไหออกมา กําลังคิดเร� องพอแม หรือกําลังคิดเร� องของตัวเอง

 เม� อบุตรสาวของผูปวยรองไห หลังทราบวามารดาเปนมะเร็งในสมอง 

 ในเร� อง รัชวรรณ พลศักดิ์ : หนูรับไดแลว หนา 43

   หลายเดือนกอน นองตอยเขามาหาผูเขียนดวยน้ําตานองใบหนา “แมเปนมะเร็งในสมอง 

 ลุกลามไปเยอะมาก” 

   ผูเขียนบอกนองวา “รองไห ใหพอ แลวเราคอยมาวางแผนกัน”

 .. .. .. 

   “รูสึกเหงาและอางวางมาก” นองบอกกับพวกเรา ในวันที่พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นลง 

 และญาติๆ ตางแยกยายกันกลับบาน 



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 120 โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 120

 เม� อผูปวยรองไห หลังรูวา ลูกชายยอมเสียสละอนาคตของตัวเองเพ� อดูแลตน

 ในเร� อง กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ : นองแกว หนา 54

   นองชายบอกกับผูปวยวา ไดคุยกับลูกชายคนโตแลว “ลูกเขาเลือกแม ยอมไมเรียนตอ 

 เพ� อมาเปนคนดูแลแม”

   แกวน้ําตาไหลพรากทันทีเม� อเพิ่งรูวา ลูกชายยอมเสียสละอนาคตของตัวเอง ไมเรียน

 วทิยาลัยเทคนคิที่ได โควตา เพ� อมาคอยดแูลตน ทัง้นองชายและฉันจงึตองทอดจงัหวะการสนทนา

 ของเราออกไป

 เม� อผูปวยรูสึกทอ อยากพักจากการสูบาง 

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : ขอเวลาพัก..จากการ.. สู !! หนา 60

   เธอบอกวา... เบ� อที่สุด ที่ทุกคนบอกใหสูๆ เธอขอเวลาที่จะทอบาง !! ขออนุญาตรองไห

 โดยไมรูสึกผิดบาง ....ไมไดหมายความวา..จะไมสู แตพักจากการสู เทานั้นเอง

   เธอยังบอกอีกวา คําพูดตางๆ ที่ทุกคนพูดกับเธอนั้น เธอก็เคยพูดกับคนไขเม� อครั้งที่ทํา

 หนาทีพ่ยาบาล แตตอนนีรู้แลววา “การอยูเปนเพ� อน การยอมรบัและเปดโอกาสใหเขารองไหบาง”  

 เปนการเยียวยาทางหนึ่ง



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 21ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 21

 เม� อผูปวยพูดขึ้นวา “ตายไป ผมไมตกนรก” ในกระบวนการกลุม 

 ในเร� อง วีรมลล จันทรดี : ตายไปผมไมตกนรก หนา 61

 ฉัน : ชวยกันบอก ‘ขอดี’ ของการ ‘มี’ มะเร็ง ใหเพ� อนฟงหน�อยคะ

 เขา  :  ตายไปผมไมตองตกนรกแลวครับ

 สมาชิกกลุม : ??!!?!!

 เขา  : ตอนที่รูสึกรอนเพราะยาเคมีมันวิ่งในรางกาย ก็เหมือนอยูในกะทะทองแดง หรือ

   ตอนถูกฉีดยา ก็เหมือนถูกหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน (รองเปนทํานองเพลงพญา

   มัจจุราช อีกตางหาก)

   เพราะฉะนั้น ผมได ใชกรรมในนรกหมดแลวครับ ผมไดอโหสิกรรมใหเจากรรม

 นายเวรแลว จากนี้ ไป ผมได โอกาสทําดีเพ� อเตรียมขึ้นสวรรคอยางเดียวเลย
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9. ใชอุปกรณ ส� ออ� นๆ ชวยในการส� อสารกับผูปวยที่มีขอจํากัดในการส� อสาร 

 ตัวอยาง : 

 เม� อผูปวยหัวใจลมเหลวระยะสุดทายเหน� อยหอบมาก ตองใชเคร� องชวยหายใจ ไมสามารถส� อสาร

 ดวยคําพูดได 

 ในเร� อง เบญจมาส วงศมณีวรรณ : การเตรียมพรอมเพ� อการจากไปอยางสงบ หนา 37

   เม� อญาติเขามา ผูปวยก็เริ่มดิ้นเพ� อตองการส� อสารกับญาติ จึงเอากระดาษพรอมปากกา

 มาให ผูปวยเขียนส� อสารกับญาติ เม� อเห็นวาผูปวยสามารถส� อสารกับผูปวยได โดยการเขียนแลว 

 ก็ปลอยใหผูปวยอยูกับญาติ มองดูผูปวยหางๆ

 เม� อผูปวยหยาเคร� องชวยหายใจไมสําเร็จ ไมสามารถส� อสารดวยคําพูดได 

 ในเร� อง เบญจมาส วงศมณีวรรณ : ผูปวยปฏิเสธการรักษา หนา 41

   แตแลว ผานไปประมาณ 2 ชั่วโมง คุณยายก็เหน� อย หยาเคร� องชวยหายใจไมสําเร็จ 

 จึงตอเคร� องชวยหายใจปรับ mode ใหเหมาะสม 

   หลงัคณุยายนอนพกัหายเหน� อย จงึเขาไปคยุกบัคณุยาย โดยการนาํกระดานพรอมกระดาษ

 และปากกา ใหคุณยายเขียนส� อสาร ชี้แจงใหคุณยายทราบถึงความจําเปนของการเจาะคอ 

 เพราะเราและผูปวยไดพยายามหยาเคร� องชวยหายใจกันแลว แตไมสําเร็จ 



  

บันทึกตนเร� อง

สุธีรา พิมพรส : รอยยิ้มของพอ

http://www.gotoknow.org/posts/554252

 เม� อวาน ทีมศูนยการุณรักษ ไดรับปรึกษาใหมารวมดูแลนองบุญรอด 

หนูนอยเพศชาย อายุไดเพียง 5 วัน แตหลังคลอด ไดรับการวินิจฉัยวาเปน 

โรคผิดปกติทางพันธุกรรม Trisomy 18
1
  ฉันกับอาจารยหมอศรีเวียงรับปรึกษา

หนูนอยบุญรอด หลังจากไปติดตามเยี่ยมเพ� อรวมปรึกษาหารือกันในทีม เเละ

คุยกับอีกครอบครัวหนึ่งที่มีลูกที่ผิดปกติเชนกัน เเละอยูในโปรเเกรมของเรา

อีกรายหนึ่ง  

 สองวันตอมา ฉันไดรับการประสานจากทีมกุมารเเพทย เพ� อรวมส� อสาร

กับครอบครัวถึงอาการที่ ไมดี และการพยากรณ โรคของบุญรอด เม� อหมอที่

เชี่ยวชาญดานพันธุกรรม ยืนยันเเน�ชัดจากผลการตรวจโครโมโซมวา นองเปน 

Trisomy 18 แน�นอน และอาจมีชีวิตอยูอีกไมนาน  

1 
โรคทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมลําดับที่ 18 ทําใหผูปวยซึ่งเปน

ทารกแรกเกิดสวนใหญเสียชีวิต เน� องจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหลายแหง เชน 

หัวใจ ไต เปนตน
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 น้าํตาของคนเปนเเมกส็ดุทีจ่ะกลัน้ไวได สวนพอไดเเตเพยีงกมหนา แตสิง่ทีท่มีไดเสนอทางเลอืกให

กับครอบครัว 3 ทาง 

 1. ใหนองอยูในเคร� องชวยหายใจจนกวาจะจากไป 

 2. พาบุญรอดกลับบานและไปถอดทอชวยหายใจที่บาน 

 3. ถอดถอนเคร� องชวยหายใจและทอชวยหายใจและการรักษาทุกอยาง เพ� อปลดเปลื้องใหนอง

  ไดจากไปอยางสงบ 

 ครอบครัวตัดสินใจเลือกวิธีที่ 3 

 ในขั้นตอนการทํางานกับพอเเมเด็กทารกเเรกเกิด สิ่งเเรกที่ฉันทํา เม� อรูวาพอเเมเลือกเสนทางนี้

 1. ใหความมั่นใจวา สิ่งที่เขาทําได ทําเพ� อลูก ไดชวยใหเขาปลดเปลื้องจากความทุกขทรมาน 

  คุณแม คุณพอไดทําสิ่งที่ดีที่สุด เพ� อเขา

 2. ใหความมั่นใจวานองจะไมทุกขทรมาน เราทําตามเเนวปฏิบัติที่ทั่วโลกใชเปนมาตรฐาน 

  (protocol)

 3. ชวนครอบครวัพานองถวายสงัฆทาน นมินตพระจติอาสามารบัสงัฆทานทีต่กึทารกเเรกเกดิวกิฤต

 4. bereavement support
2
 เสนอวา ครอบครัวตองการความทรงจําอะไรบาง เชน ประทับ

  รอยเทา ปอยผม ครอบครัวตองการที่จะเก็บความทรงจํานี้ ไว ทีมจะชวยทําให เรามี foot 

  print ที่ซื้อมาไวสําหรับงาน bereavement  care โดยเฉพาะเลยคะ

 5. แนะนําใหคุณพอคุณแมไปจัดหาเสื้อผา หมวกเด็กมาสวมใสใหนอง

 ชวงเชา หลังนั่งคุยเปนกําลังใจกับครอบครัว และมีประเด็นสําคัญที่ตองทําใหฉันคุยกับครอบครัว

คอนขางนาน คือ พอบอกวา “ไมอยากอุม ไมอยากผูกพัน” 

2 
การชวยเหลือดูแลครอบครัวของผูปวยในภาวะโศกเศราเสียใจ



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 25

 ฉันนิ่งไปพักนึง และยิ้มใหเขา พรอมกับบอกวา “คุณแมคุณพอคะ นองบุญรอดเขาเกิดมาเปนลูก

เราแลว เขาคงอยากไดรับความรัก ความอบอุนจากพอแมเขา และพี่ก็เช� อวา คุณพอคุณแมก็ตองการที่

จะมอบสิ่งนี้ ใหกับนองเชนกัน แตความกลัว กลัวรัก กลัวผูกพัน มันคือกําแพงกั้นที่ทําใหเราไมกลา เรา

ตองทําลายกําแพงนี้ ใหไดนะคะ ในชวงเวลาสุดทายเขาคงจะมีความสุข ถาเขาไดอยูในออมกอดของพอ

และแม เราคงไมอยากเห็นนองเขาจากไปอยางโดดเดี่ยว ..ที่สําคัญ เราควรนึกถึงนองเปนศูนยกลาง ลอง

คุยกันใหมนะคะ”

 จากประสบการณที่ฉันเองไดคลุกคลีอยูในงาน neonatal palliative care
3
  บอยครั้งที่มักจะไดยิน

คําพูดนี้จากพอเเม ในบทบาทของทีม palliative care อาจารยหมอศรีเวียงจะสอนฉันวา เราตองกระตุน

ใหพอเเมเขานึกถึงเด็กเปนศูนยกลาง ใหนึกถึงวา อยางนอยเขาไดเกิดมาเปนลูกเรา ลมหายใจสุดทาย

ขอใหไดอยูในออมกอดอันอบอุนของเเมพอ การที่พอเเมคิดอยางนั้น แสดงวาเขากําลังเอาตัวเองเปน

ศูนยกลาง 

 เม� อพูดจบ แมกับพอบอกวา “จะใหอุมตอนไหนคะ”  

 ฉันไดเเตอมยิ้มวา วิชาพยาบาลเด็ก ลูกศิษยหมอเด็ก ใชไดผลเเลว และอยากจะบอกวา เวลาได

ดูคนไขเด็ก มันมีพลังมหาศาล มีจิตวิญญาณของพยาบาลเด็กซอนอยู มันรูสึก very proud   

 สักพักฉันจึงขอตัวไปเตรียม protocol  นิมนตพระ และทานขาวเที่ยง 

 

3 
การดูแลผูปวยระยะทายทารกแรกเกิด
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ออยทิพย เกตุเอม : ไปไหวพระบนสวรรคกันนะ

http://www.gotoknow.org/posts/555595

 ดิฉันมีโอกาสดูแลแมอายุ 82 ป ซึ่งปวยเปนมะเร็งตับ เริ่มจากระยะแรก ที่คุณหมอตรวจพบ 

เราตัดสินใจ ไมบอกแมวาเปนอะไร กลัววาจะรับไมได บอกแตเพียงวา เปนโรคตับ เลือกวิธีการรักษา

แบบประคับประคองตามอาการ คุณหมอบอกวา “แมคงอยูไดประมาณ 6 เดือน ลูกหลานก็ตองทําใจ

ใหยอมรับดวย” ซึ่งเปนเร� องที่เจ็บปวดมากในการนั่งมองแมของตน กําลังเดินสูความตายทุกขณะ สิ่ง

ที่ทําไดคือ แมอยากกินอะไร ไปทําบุญ ไหวพระที่ ไหน ก็พาไป ปกติแมชอบทําบุญ สวดมนตอยูแลว 

ก็งายขึ้น 

 ชวงที่อาการปวดทองเริ่มรุนแรง ทองอืดแน�น ทองโตขึ้น ยาแกทองอืด แกปวด เริ่มไมไดผล 

สิ่งที่ดิฉันคิดได ในชวงนั้น คือ พาแมสวดมนต และสวดมนตใหแมนอนฟง ไลจาก อาระหังสัมมา อิติปโสฯ 

พาหุงมหากา ชินบัญชร แผเมตตาจนจบ  บางครั้ง แมก็ฟงเพลิน คลายความเจ็บปวด หลับไป แต

บางครั้ง คิดวาแมหลับ แมกลับยกมือพนมสาธุ แลวบอกวา “ขอบใจนะลูก” ดิฉันถึงกับน้ําตารวง 

 แมเขาออกโรงพยาบาลบอยครั้ง ในชวงสุดทายไปอยูสองอาทิตย แมปวดทองมาก ทองโต ตอง

เจาะเอาน้ําออกวันเวนวัน และเริ่มใหมอรฟน ดิฉันกับนองชายตกลงกันแจงคุณหมอไววา เราจะใหแม

จากไปตามธรรมชาติ ไมเขาหองไอซียู ไมเจาะคอ ไมปมหัวใจ เพราะเรารูวา รางกายของแมไมไหวแลว 

และแมก็สั่งไววา “อยายื้อแม ไปเม� อไร 3 วัน เผาเลยนะ” รวมถึงบอกวิธีการจัดงานศพแบบประหยัด 

ถูกธรรมเนียมจีน ไทย ครบถวน ทั้งนี้แมกับดิฉัน คุยเร� องการเตรียมตัวตายกันบอยครั้ง จนเปนเร� อง

ธรรมดา นอกจากนี้ แมยังเตรียมเร� องเงินเผาผีของทานไวครบถวนดวย ไมอยากใหลูกเดือดรอน มรดก

ก็ทําพินัยกรรมไว ทานเตรียมใวทุกอยาง 

 สองสามวันสุดทาย แมไมกินอาหาร ไดแตน้ําเกลือ ทุรนทุรายจากความเจ็บปวดบาง หงุดหงิด  

ดิฉันเฝาอยูทั้งวันทั้งคืนทุกวันชวงสองอาทิตยสุดทาย ก็หงุดหงิดดวยเชนกัน ที่ทําใหรูสึกเสียใจมาจน

ทุกวันนี้ คือ ไดมีการเถียงกับแม แมตอวา ดิฉันไมรักแม ไมตามใจ กลับชวยพยาบาลจับแมนอนทานั้น

ทานี้ ที่จะไมทําใหเกิดแผลกดทับ รองไหกันเสียงดังทั้งสองคน แมงอนไมพูดกับดิฉันทั้งคืน รุงขึ้นซึ่งเปน

วันสุดทาย แมก็ไมพูดกับใคร แลวเริ่มนอนนิ่ง หายใจไมสะดวก พยาบาลบอกวา “คุณยายคงไปวันนี้แลว” 

ใหดิฉันไปเตรียมพวงมาลัยดอกไม ธูปเทียน มาใหพรอม 



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 27

 ชวงบายๆ แมเริม่ตาลอยเหมอ หายใจออน ดฉินัไมเคยเหน็คนตายมากอน ไดแตทาํตามสามญัสาํนกึ 

และตามหนังสือธรรมะที่เคยอาน จึงบอกสามี ลูก ใหกราบขอขมาแม ดิฉันเอาดอกไมธูปเทียนใสมือแม

ใหพนมมือ อีกมือหนึ่งก็ประคองศีรษะแมไว บอกแมวา “ไปไหวพระบนสวรรคกันนะ แมคิดถึงโบสถ วัดที่

แมเคยรวมสรางไวนะ” 

 จากนั้น ดิฉันก็เริ่มสวดมนต บทตางๆ ที่เคยสวดใหแมฟงยามเจ็บปวดวนไปมา ประมาณสามจบ 

ซึ่งทรมานใจมาก แทบจะคุมสติใหสวดตอจนจบไมได แตก็ทําได จนตาแมคอยๆ หลับลง แมจากไปดวย

ความสงบ ไมมีอาการดิ้นทุรนทุราย แบบที่เคยอาน ดิฉันเช� อวาแมไปสูภพภูมิที่ดี

 แมจากไป 3 ปแลว ดิฉันรูสึกวาแมไมหวงอะไรแลว ไมเคยกลับมาหาลูกหลานเลย เราจัดงานศพ 

งานบุญ ทุกอยางตามที่แมสง

 สิ่งที่คางคาใจของดิฉัน คือ การที่ดิฉันเถียงกับแม แลวแมไมพูดอะไรกับดิฉันและคนอ� นๆ อีกเลย

กอนเสียชีวิต 1 วัน ดิฉันรูสึกผิดที่ขาดสติ ขาดการคุมอารมณ เปนสิ่งที่เจ็บปวดในใจมาจนทุกวันนี้ 

ดิฉันไดเรียนรูหลายสิ่ง ในการดูแลแมในระยะสุดทาย เรียนรูที่จะนําประสบการณนี้มาใชกับตัวเองและ

ผูอ� น มีหลายสิ่งที่ทําผิดพลาด เม� อมีโอกาสไดอาน เปดประตูสูสภาวะใหม ของพระไพศาล วิสาโล ดิฉัน

ไดขอสรุปวา หลายสิ่งดิฉันทําดีแลว และอีกหลายสิ่งที่ดิฉันยังทําผิดอยู ดิฉันตองการเรียนรูที่จะพัฒนา

จิตและการเตรียมใจ กายใหมีความพรอมมากขึ้น โปรดแนะนําดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ
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รัชวรรณ พลศักดิ์ : น้ําตาของคุณตา

http://www.gotoknow.org/posts/555628

 “คุณตาอยากกลับบานหรือคะ”

 ในทุกเชากอนรับเวร ผูเขียนจะเดินเยี่ยมคนไขตามเตียงตางๆ คุณตาทอง เปนคนไขที่นอนในไอซี

ยูของเรานานมาก อีกไมกี่วันก็จะครบ 6 เดือน 

 วันนั้น ผูเขียนเห็นน้ําตาของคุณตาไหล สัญญานชีพของคุณตาผิดปกติมาหลายวัน วันนั้น ชีพจร

คุณตาเบามาก ความดันโลหิตลดต่ํา ผูเขียนปรับเตียงใหคุณตานอนราบ คุณตาขยับตัว ผูเขียนถามวา 

“คุณตาเปนอยางไรบางคะ”

 น้ําตาของคุณตาไหลมากขึ้น

 “ใชคุณตาอยากกลับบานหรือเปลาเนี่ย” ผูเขียนหันไปพูดกับนองพยาบาลที่ดูแลคุณตา

 น้ําตาของคุณตาไหลมากขึ้นไปอีก

 ผูเขียนนึกไปถึงคําสั่งเสียของพอและแม บอกวา “หากพอกับแมเปนอะไรไป ก็ขอกลับไปตายที่

บานเรา” มีผูอาวุโสหลายคนบอกวา “คนแกสวนใหญ อยากกลับไปตายที่บานกันทุกคน” บางคนทนรอ

เวลาเพ� อไปสิ้นใจที่บานของตน พอของผูเขียนก็เชนกัน พอพอกลับถึงบาน พอก็คอยๆ สงบลง และ

จากไป 

 ผูเขียนรีบติดตอญาติของคุณตา บอกวา “วันนี้ ดูคุณตาเหน� อยมาก อาจจะอยูกับเราไมไดนาน” 

 ญาตแิละลกูๆ หลานๆ ของคณุตามากนัครบทกุคน ปรกึษากนัวา “ใหคณุตาหมดลมที่โรงพยาบาล”



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 29

 ผูเขียนอํานวยความสะดวกใหญาติไดจัดพิธีขอขมาตามแบบที่ผูเขียนเคยเห็นนาๆ อาๆ พาทํา 

และในที่สุดคุณตาก็จากไป 

 ผูเขียนตามไปฟงพระสวดที่บานคุณตา ลูกหลายคนของคุณตามาไหวขอบคุณ บอกวา เขาใจ

เร� องอาการของคุณตาทุกอยางที่ผูเขียนเคยบอก แตก็ไมกลาตัดสินใจพาคุณตากลับบาน เกรงวา ลูกๆ 

คนอ� นที่อยูเมืองนอกจะไมเขาใจตนเอง ไมอยากรักษาพอตอ

 ผูเขียนบอกไปวา “ทุกอยางที่เราทําไปแลว ลวนเปนสิ่งดีทั้งสิ้น”

 ลูกสาวทําดีที่สุด ไปเยี่ยมคุณตาทุกวัน ไมเคยขาดแมแตวันเดียว คุณตาขยับตัวสั่งเสียลูกๆ ทุกคน 

ขอใหทุกคนสบายใจ คุณตาจะไดไมเปนหวง 

 ขอดวงวิญญานคุณตาสูสุคติ 

 สิ่งที่ผานมาแลว ลวนเปนสิ่งดี
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รัชวรรณ พลศักดิ์ : ยกเลิกคํายินยอม
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 หลายวันกอน ญาติคนไขเขามาถามผูเขียน

“ที่พี่ชายฉันเซ็นยินยอม ไมใหปมหัวใจ หมายถึง จะไมรักษาแมฉันตอแลวใชไหม”

 ผูเขียนตอบไปวา “ไมใช”

 ลูกคนไข “รักษาตามอาการ หมายถึง ปลอยใหตาย ใชไหม”

 ผูเขียนตอบวา “ไมใช  รักษาตามอาการ หมายถึง มีอาการอยางไรก็รักษาอยางนั้น อยางเชน 

ตอนนี้คุณแมหายใจไมได ก็ใสเคร� องชวยหายใจใหคุณแม นอกจากนั้น ยังใหยาฆาเชื้อ ตามเชื้อที่ทํา

คุณแมเกิดอาการไมสบาย” 

 ลูกคนไข “นั่นแหละ ยาอะไรแพงๆ ดีๆ จัดมาใหเลย แลวฉันอยากคุยกับหมอ อยากผาตัด ถา

ที่นี่ทําไมได จะยายไปที่อ� น”

 หลังจากที่ไดคุยกับคุณหมอ ญาติคนไขขอใหฉีกใบเซ็นยินยอมทิ้ง ขอยกเลิกทั้งหมด รักษาเต็มที่  

 คุณยายอายุ 80 ปกวา หมอวินิจฉัยวา ติดเชื้อใหกระแสเลือดอยางรุนแรง มาถึงหองฉุกเฉิน 

คุณยายไมหายใจ หมอตองใสทอชวยหายใจ สงเขาหน�วยผูปวยหนัก พรอมทั้งแนะนําญาติ ถึงพยากรณ

ของโรคที่ไมดี  ลูกชายคนโตตัดสินใจ ‘ปลอยใหคุณยายเปนไปตามธรรมชาติ’ จึงเซ็นยินยอมไมใหชวย

ชีวิต ใหรักษาตามอาการ  นองสาวคนไขตามมาทีหลัง ไมยอมปลอย ไมอยากใหแมตาย 

 หมอและผูเขียนบอกวา “คุณยายไมไหวแลว ไมตอบสนองตอยา สมองขาดออกซิเจนไปนาน แม

ผาตัดก็ไมไดชวยใหดีขึ้น” 
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 ลูกสาวยังคงไมเขาใจ “ตองรักษาใหได จะยายโรงพยาบาล”

 “ยายไป ก็อาจจะไมถึงโรงพยาบาลเปาหมาย” คุณหมอบอกตอ 

  

 “ทําไม” ลูกสาวถามตอ

 “เราอาจจะเสียคุณยายระหวางทาง” ผูเขียนบอกตามนั้น 

 “ตาย ใชไหม” หลานสาวบอกตอให 

 ลูกสาวยอมใหคุณยายอยูกับพวกเราตอ รอรักษาใหปอดและสมองคุณยายดีขึ้น ตามคําบอกเลา

ของหมอ แลวคอยวางแผนกันตอ วาจะเอาอยางไร 

 บางครั้งการพูดคุยส� อสารกับญาติไมใชเร� องงาย ในขณะที่ญาติกําลังอารมณรอน จะใชคําพูดที่

ตรงเกินไปก็ไมได การใหญาติยอมรับกับธรรมชาติของชีวิต บางคนไมเขาใจ เราตองชวยกันหลายๆ คน 

รวมถึง ญาติผู ใหญที่เขายอมรับนับถือ และรอเวลาใหญาติได ทําความเขาใจเอง ตามคําบอกกลาว

อาการประจําวันของคนไขจากพยาบาลและหมอ และการแสดงทาทางเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอญาติ 

เปนศิลปะเฉพาะตัวที่จะเขาหาแตละคน
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เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : มุมมองที่แตกตาง

http://www.gotoknow.org/posts/556484

 ตั้งใจจะเขียนเร� องการใชคําหรือภาษาในการดูแลผูปวยระยะทาย เพราะเกิดแรงบันดาลใจ หลัง

จากไดอานรายงานฉบับนี้ More Care, Less Pathway : A Review of The Liverpool Care 

Pathway

 

 ปนี้ มีขาวใหญที่คนในวงการ palliatve care ฮือฮากันทั่วโลก ก็คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศ

อังกฤษ ประเทศแมแบบและไดช� อวามีระบบบริการดานนี้ดีที่สุด สืบเน� องมาจากเม� อปลายปที่แลว 

เกิดเร� องรองเรียนจากญาติผูปวยในประเทศอังกฤษ ทํานองวา โรงพยาบาลทําใหผูปวยเสียชีวิตอยาง

น�าสงสัย เพราะใช Liverpool Care Pathway ตามรูปขางลาง
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ภาพจาก http://i.dailymail.co.uk

  Liverpool Care Pathway คืออะไร

 ขออธิบายสั้นๆ แลวกันนะครับวา Liverpool Care Pathway เปนแนวทางปฏิบัติ และประเมิน

กระบวนการดูแลผูปวยระยะทายในโรงพยาบาล ที่นําตนแบบมาจากสถานพยาบาลผูปวยระยะทาย ซึ่ง

กําหนดไววา เม� อวินิจฉัยผูปวยกลุมนี้แลว จะตองดําเนินการอะไรบาง ซึ่งดูแลวก็น�าจะดี และมีคนนําไป

ใชอยางแพรหลายทั่วโลกมาหลายป

 แตปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแมแบบ เกิดจากการเอาไปใชกันอยางผิดๆ จึงเปนปญหาใหรัฐบาล

อังกฤษตองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ� อสอบสวนและสัมภาษณผูคนจํานวนมากในเหตุการณดัง

กลาว จนในที่สุด มีรายงานฉบับขางบน ออกมาเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2556 นี้เอง

 ในบรรดาเอกสารบทความทีผ่มอานมาตลอดทัง้ป พ.ศ. 2556 นี ้ผมยกใหรายงานฉบบันีเ้ปน paper 

of the year ในใจผมเลย น�าอานมาก ถึงจะหนากวา 60 หนา แตอานสนุกแบบวางไมลง ยิ่งกวาอาน

นวนิยายเสียอีก ขอบอก
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 ประเด็นเกี่ยวกับการใชภาษา

 บันทึกนี้ ผมจะขอนําสวนที่เกี่ยวของกับเร� องการใชภาษามากลาวถึงเทานั้น

 รายงานฉบับนี้ติงแมกระทั่ง ช� อ Liverpool Care Pathway โดยกลาววา คําวา pathway

หรือ วิถี เปนคําที่ไมควรใช เพราะผูปวยและญาติคงไมคอยเขาใจความหมายของมัน คนทั่วไปจะคิดวา

มันหมายถึง ถนนหรือทางไปสูจุดหมายบางแหง ซึ่งฝายบุคลากร คือ หมอพยาบาล เปนผูเลือกให 

มันเหมือนผูปวยถูกจับใส ‘สายพานไปสูความตาย’ อะไรทํานองนั้น รายงานจึงแนะนําใหเปลี่ยนไปใช

คําวา care plan หรือ แผนการดูแล จะดีกวา

 เปนยังไงครับ ภาษาเทพที่ดูดีเปนวิชาการ กลับถูกชาวบานมองเปน คําแรงเกิน
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ธนพันธ ชูบุญ : ปารู ไหมครับ วันนี้ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ

http://www.gotoknow.org/posts/557024

https://www.facebook.com/thanapan.choobun/posts/617368141643718

 20 ธันวาคม 2556 วันนี้ทํางานแลวรูสึกวา คนไขเสริมพลังใหจนลน จึงจําตองมาเลาใหฟง

 ผมเปน ward staff
4
 และเดิน round

5
 พรอมลูกศิษย คนไขคนหนึ่ง เธอเปนมะเร็งของรังไข

ระยะลุกลาม หลังจากผาตัดและไดรับเคมีบําบัดมาระยะหนึ่ง เราพบวา มันเริ่มไมตอบสนอง กอนหนานี้ 

เราไดเคยคุยกันวา จะทําการตรวจดวย CT scan
6
 เพ� อดูการตอบสนองของโรค ผมบอกปาไปวา 

โอกาสที่จะแปลผลออกมามีเพียง 2 อยางเทานั้น คือ ตอบสนองและไมตอบสนอง และพยายามจะบอก

วามันมีแนวโนมวาจะเปนอยางหลัง

 วันนี้เจอหนากัน ผมเรียกทานวา ‘คุณครู’ ผมเรียกไปอยางนั้น เพราะดูจากทาทางแลวเหมือนคุณ

ครูจริงๆ 

 เธอบอกวา “ไมไดเปนครู แตเรียนครูมา”

 “อาว ทําไมเหรอครับ แลวทํางานอะไรละ” ผมถามออกไป 2 คําถามในเวลาเดียวกัน

 “ปาเรียนจบออกมาแลว ไมไดทํางานคะ ดูแลพอแมอยางเดียว” เธอตอบไปยิ้มไป

 การสนทนาเริม่ออกรส เพราะผมคอยหาชองทางในการจะบอกขาว ทีเ่ธอและหลานคงไมอยากฟง 

“แลวตอนนี้ พอกับแมยังอยูไหมครับ”

4 
อาจารยแพทยที่ทําหนาที่รับผิดชอบผูปวยในหอผูปวยในชวงเวลาหนึ่ง เชน 1 เดือน 

5 
การเดินเยี่ยมเพ� อประเมินและดูแลรักษาผูปวยทั้งหมดในหอผูปวยประจําวันของแพทย

6 
เคร� องเอกซเรยคอมพิวเตอร



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 136

 “ไปหมดแลวคะ แมไปกอนเปน 10 ปแลว สวนพอเพิ่งจากไปเม� อปที่แลวเอง” ปาตอบ

 ผมหยดุนิง่เพยีงครูหนึง่ เพ� อเปนการผอนคลายความอดึอดัระหวางเรา ถงึตรงนี ้ผมเริม่สงัเกตเหน็ 

รองรอยของน้ําตาที่เออลนออกมาจากดวงตาทั้งคูของสตรีที่นอนอยูบนเตียงตรงหนาผม หลานสาวเธอ

ย� นกระดาษทิชชูให สวนผมก็ไดเพียงแตยืนและสงยิ้มใหเพียงเล็กนอย ผมเดาใจไมออกวา ปาคิดอยางไร 

ทําไมจึงรองไหออกมา กําลังคิดเร� องพอแม หรือกําลังคิดเร� องของตัวเอง

 “คุณปาเช� อไหม วาปาน�ะโชคดีมากๆ ที่ไดดูแลพอแม และมีโอกาสไดสงทั้งคูไปกอน ทานคงไป

อยางสบายและหมดหวง ทานไปในขณะที่ปายังคงมีรางกายที่สมบูรณและแข็งแรงในเวลานั้น ผมเช� อวา

ปาก็คงคลายความหวงลงไปไดเยอะ ใชไหมครับ”

 คราวนี้ทานตอบดวยการพยักหนา และเริ่มมีรอยยิ้มออกมาจากดวงตาแทน

 เม� อบรรยากาศเริ่มผอนคลายลง ผมจึงเริ่มการสนทนาอีกครั้ง “คุณปาครับ ที่ปาเลามานั้น จะ

เรียกวาไมไดทํางานไดอยางไร ในเม� องานของปาน�ะ คือ งานที่ยิ่งใหญที่สุดเลย หมอเอง ก็ยังทําแบบ

ปาไมไดเลยครับ เราอยูทางหนึ่ง แมอยูทางหนึ่ง มันเทียบกับงานที่ปาทําไมไดเลยสักนิดเดียว ปา

รูไหมครับ วันนี้ ปาไดเสริมพลังใหหมอมากเลยนะครับ เปนเกียรติจริงๆ ที่ไดมีโอกาสมาดูแลปา แม ใน

ชวงเวลาสั้นๆ นี้”

 ผมรูสึกอยางนี้จริงๆ รูสึกมีพลังจากการพูดคุยจริงๆ 

 ผมออกมาคุยกับลูกศิษยวา ผมไมไดเปนหมอมะเร็ง ตอนนี้รักษามะเร็งไมเปนแลวเสียดวยซ้ํา 

แตผมกําลังเปนหมอ ผมกําลังรักษาคนไข แมไมไดรักษาโรค แตรักษาคน
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เบญจมาส วงศมณีวรรณ : การเตรียมพรอมเพ� อการจากไปอยางสงบ

http://www.gotoknow.org/posts/557027

 คุณสมชาย  ผูปวยหัวใจลมเหลวระยะสุดทาย มีอาการเหน� อยหอบมาก ทําใหผูปวยตองออก

จากงาน สิ่งที่ผูปวยยึดเหนี่ยวทําใหมีพลังและกําลังใจ คือ ความรักของภรรยาและนองชาย ทําใหเปน

หวงผูปวย เพราะในระยะสุดทายของชีวิต จะยิ่งทําใหผูปวยทุรนทุราย เพราะความหวงในคนที่ตนรัก

จงึพดูคยุกบัผูปวยตลอด ถงึสิง่ทีจ่ะเปนหลกัยดึของจติ เม� อเราเขาสูอาการเจบ็ปวยทีร่นุแรงขึน้ แตทกุครัง้

ที่พบกัน ผูปวยก็ปฏิเสธตลอด และทุกครั้งที่พบกัน อาการเหน� อยหอบก็ทวีความรุนแรงขึ้นเร� อยๆ จึง

ไดสอนใหผูปวยรูตามลมหายใจ (จัดใหผูปวยนั่งในทาที่ชอบและรูสึกสบาย วางมือไวบนตักหรือขาง

รางกายที่รูสึกผอนคลาย ในสมองใหปลอยวางทุกสิ่ง หลับตาลงเบาๆ หายใจเขา ..รู หายใจออก ..รู) 

 ทุกครั้งที่พบกับผูปวย ก็มีการทบทวนและใหผูปวยทําใหดู แนะนําใหผูปวยทดลองปฏิบัติ ชวงนอน

ไมหลับ หรือเหน� อยหลังทํากิจกรรม

 และแลววันนั้นก็มาถึง ไดรับการสงเวรจากนองพยาบาลหอผูปวยอายุรกรรมชาย มีผูปวยหัวใจ

ลมเหลวที่เหน� อยหอบมาก ใสทอชวยหายใจ ขอยายมาใสเคร� องชวยหัวใจในหอผูปวยหนักโรคหัวใจ 

เน� องจากผูปวยดิ้นหายใจตานเคร� องชวยหายใจตลอด เม� อเขาไปรับผูปวยจึงทักทาย “คุณสมชาย 

จํากันไดไหมคะ ถาจําไดนอนนิ่งๆ นะคะ เดี๋ยวพยาบาลจะชวยดูแลทุกอยางใหคะ”

 หลังจากนั้นก็จัดทานอนหมผา จับมือและยิ้มใหกําลังใจผูปวย สักพักผูปวยก็นอนนิ่งไมดิ้น นอง

พยาบาลที่มาสงผูปวยบอกวา “พี่ ตอนอยูขางบนดิ้นมากเลย หายใจตานเคร� องชวยหายใจตลอด ไมให

ความรวมมือเลย” เม� อปรับเคร� องชวยหายใจ ปรับยาและเคร� องติดตามตางๆ เรียบรอยก็อนุญาตให

ญาติ คือ ภรรยาและนองชาย เขาเยี่ยม

 เม� อญาติเขามา ผูปวยก็เริ่มดิ้นเพ� อตองการส� อสารกับญาติ จึงเอากระดาษพรอมปากกามาให 

ผูปวยเขียนส� อสารกับญาติ เม� อเห็นวาผูปวยสามารถส� อสารกับผูปวยได โดยการเขียนแลว ก็ปลอยให

ผูปวยอยูกับญาติ มองดูผูปวยหางๆ
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 ผานไป 2 เวร อาการผูปวยก็ทรุดลงเร� อยๆ จึงจัดใหภรรยาและนองชายมาอยูดวยกับ ผูปวย

ในระยะสุดทาย นองชายเอาสรอยคอทองคําพรอมพระกรอบทองใสมือใหผูปวย ผูปวยก็มอบใหภรรยา 

ทราบทีหลังวา ผูปวยซื้อเตรียมใหภรรยา โดยใหนองชายเปนผูจัดการให ภรรยารองไห ในสิ่งที่ผูปวยทํา

เชนนั้น จึงกั้นมานใหภรรยาและผูปวยอยูดวยกัน ใหผูปวย นองชายและภรรยากลาวขออโหสิกรรม

กันและกัน หลังจากนั้น ใหกอดใหกําลังใจผูปวย และจัดที่นั่งให ภรรยาและนองชายนั่งจับมือผูปวย

อยูคนละขาง ปลอยใหอยูดวยกันสักพัก เม� อเห็นความดันโลหิตผูปวยเริ่มลดลง จึงเขาไปหาผูปวย และ

บอกใหผูปวยรับทราบวา “นองชายและภรรยาอยูขางๆ ตลอด ไมตองกลัว เม� อมีอาการรบกวนอะไร

ทางดานรางกาย ใหแครูนะ ลองนะคะ ขณะเดียวกันก็ใหรูแคลมหายใจ อยางที่พยาบาลเคยสอน” 

(ขณะนั้นจับมือทั้ง 2 ขางผูปวยมาประสานกันไวที่หนาทอง) “ใหตามรับรูแตลมหายใจนะ หายใจเขา 

..หายใจออก ..หายใจเขา ..หายใจออก พูดซ้ําๆ หยุดเปนชวงๆ ประมาณ 3 นาที) แลวก็เปลี่ยนให

เปนภรรยาทําแทนเรา โดยตอนแรกใหภรรยาจับมือกอน เราเปนคนออกเสียง หลังจากนั้นใหภรรยา

ออกเสียงแทน ประมาณ 20 นาที ผูปวยก็จากไปอยางสงบ โดยไมดิ้นทุรนทุราย” 
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เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : เจาะคอเจาะทอง

http://www.gotoknow.org/posts/558012

 

 วันศุกร 20 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ผมไปชวยแพทยใชทุนภาควิชาโสต ศอ นาสิก ทํา palliative 

care conference ในหัวขอ very end of life care มีเนื้อหาที่น�าสนใจเกี่ยวกับการส� อสาร

 นองหมอนาํเสนอกรณผีูปวยมะเรง็ศรีษะและลาํคอทีม่ภีาวะเกลอืโซเดยีมต่าํ และไมรูตวัไปสองครัง้ 

แตหมอชวยใหฟนขึ้นมาไดทั้งสองครั้ง แตเริ่มมีปญหาเร� องการหายใจอีก ตองพิจารณาเจาะคอผูปวย

ซึ่งหมอหูคอจมูกถือเปนเร� องธรรมดา ชนิดทํากันแทบทุกวันจนชิน
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 ลูกๆ ของผูปวยตกลงใหเจาะ แตตัวผูปวยเองไมยอม และตองการจะกลับบาน แสดงอาการ

ระแวง ถาหมอพยาบาลเขาใกล กลัวถูกจับไป..เจาะคอ

 ประเด็นการส� อสารที่คุยกันในที่ประชุม ซึ่งมีทั้งอาจารยแพทย หัวหนาพยาบาล แพทย ใชทุน 

และพยาบาลในหอผูปวย คือ คําวา เจาะคอ คําที่หมอพยาบาลคุนเคย แตมันน�ากลัวมากสําหรับคนไข 

หรือคนทั่วไป

 “บางคนเจอทั้งเจาะคอ เจาะทอง” ซึ่งหมายถึง เจาะคอเปดชองหายใจเวลาหายใจลําบาก และ 

เจาะหนาทองใสสายยางเพ� อใหอาหารเวลากลืนลําบาก

 ประเด็นที่ถกกัน คือ เราควรใชคํานี้บอกผูปวย ญาติและคนทั่วไปหรือไม ถาไม ควรใชคําไหน

ดีกวา และจะมีวิธีที่ชวยใหผูปวยเขาใจเร� องนี้ดีขึ้นอยางไร

 ขอสรุป

 - คํานี้เปนคําที่แรงเกินไปสําหรับผูปวย ญาติและคนทั่วไปจริงๆ 

 -  คํานี้มักมีความหมายแฝงอยูดวย ตามการรับรูของคนทั่วไป เชน หมายถึง ไมรอดแลว จะ

  กินไมได จะพูดไมไดอีกเลย จึงตองสอบถามผูปวยดวยวา เขาใจวาอยางไร

 - ควรใชคําอ� นอธิบาย เชน เปดชองชั่วคราวสําหรับชวยการหายใจ เนนคําวาชั่วคราว

 - การนําผูปวยที่เจาะคอถาวรมาพูดคุยกับผูปวย

 - ถาผูปวยหรือญาติปฏิเสธ ควรตั้งคําถามตอไปวา ถามีปญหาเร� องหายใจลําบากขึ้นมาใน

  อนาคต คิดจะทําอยางไร
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เบญจมาส วงศมณีวรรณ : ผูปวยปฏิเสธการรักษา

http://www.gotoknow.org/posts/558040

 ขณะรับการสงเวรเชาวันจันทร ผูปวยใสทอชวยหายใจนานเกิน 2 อาทิตย พยายามหยาเคร� อง

ชวยหายใจแลวยังไมสําเร็จ แผนการรักษาคือ การเจาะคอ แตผูปวยปฏิเสธ 

 เม� อจัดการกับกิจกรรมทางการพยาบาลเรียบรอย จึงเขาไปประเมินความพรอมในการหยาเคร� อง

ชวยหายใจ พูดใหกําลังใจผูปวยวา “เรามาทดลองหยาเคร� องชวยหายใจ ถาสําเร็จ เราก็ไมเจาะคอ”

ใหกับคุณยายอายุ 74 ป ที่ปฏิเสธการเจาะคอ 

 แตแลว ผานไปประมาณ 2 ชั่วโมง คุณยายก็เหน� อย หยาเคร� องชวยหายใจไมสําเร็จ จึงตอเคร� อง

ชวยหายใจปรับ mode ใหเหมาะสม 

 หลังคุณยาย นอนพักหายเหน� อย จึงเขาไปคุยกับคุณยาย โดยการนํากระดานพรอมกระดาษและ

ปากกา ใหคุณยายเขียนส� อสาร ชี้แจงใหคุณยายทราบถึงความจําเปนของการเจาะคอ เพราะเราและ

ผูปวยไดพยายามหยาเคร� องชวยหายใจกันแลว แตไมสําเร็จ เราคงตองเจาะคอ 

 คุณยายขอปฏิเสธ ถาจะเจาะในอาทิตยนี้ ซึ่งเปนสาเหตุที่มีการสงเวรวา ยายปฏิเสธการเจาะคอ 

คุณยายบอกขอเวลาอีก 1 อาทิตย 

 จึงถามวาทําไม จึงรออีกตั้งอาทิตย 

 ยายจะรอใหนองชายคนสุดทองกลับมาจากตางประเทศกอน เพราะยายตองการบริจาคที่ดินของ

ยาย 1 สวนใหวัด อีก 3 สวนที่เหลือ ยายจะแบงใหนอง 3 คน คนละสวน ยายกลัวนองไมยอม ถายาย

ไมสั่งนองเอง ถายายเปนอะไรไปในชวงผาตัด นองจะไมบริจาคที่ใหวัดตามที่ยายตองการ แตถายายได

คุยกับนองแลว จะเอายายไปทําอะไร จะเปนจะตายยังไง ยายก็ไมกลัว

 ถาเราถามตออีกนิด ก็จะทราบเหตุผลของการปฏิเสธการรักษา และหาวิธีจัดการใหเหมาะสมกับ

ผูปวยในแตละราย
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สมพร สายสิงหทอง : วลีเด็ด......เพ� อการจากไปอยางอบอุน

http://www.gotoknow.org/posts/558423

 จากประสบการการทํางานในหองไอซียู พบเห็นสภาพของผูปวยที่ถูกทอดทิ้งและตายอยาง

โดดเดี่ยว ทุกขทรมาน ไรซึ่งความอบอุน จนสิ้นลมหายใจในโรงพยาบาล ดวยเหตุผลที่หลากหลายของ

ผูปวยและญาติพี่นอง ทําใหดิฉันตั้งปณิธานกับตัวเองวา ‘ถาหากเปนไปได ฉันจะพยายามชวยให

ผูปวยระยะสุดทาย ไมถูกทอดทิ้งใหตายอยางโดดเดี่ยว ไรซึ่งความอบอุน แมลมหายใจเฮือกสุดทายใน

โรงพยาบาล’

 ชีวิต.......พลิกผัน

 ป พ.ศ. 2544 ฉันไดรับคัดเลือกใหไปชวยงานที่ PCU
7
 ซึ่งเปนหน�วยงานปฐมภูมิ ที่ตองดูแล

ผูปวยระยะสุดทายที่หลากหลาย ดวยบริการแบบใกลบานใกล ใจ

 ประโยคเด็ดที่ถาม เพ� อใหญาติฉุกคิด “ถารูวาตนเองตองตายแน�ๆ ระหวางตายที่บานอยางอบอุน 

ทามกลางญาติพี่นอง กับตายอยางโดดเดี่ยวในโรงพยาบาล...จะเลือกแบบไหน”

 พบวาคําถามนี้ ชวยใหญาติไดฉุกคิดและปฏิบัติตอผูปวยไดอยางเหมาะสมทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคมและจิตวิญญาณ แบบ holistic care ชวยใหผูปวยสุขสมหวังในระยะสุดทายของชีวิต ดวยการ

เสียชีวิตที่บานอยางอบอุน ทามกลางมวลหมูญาติสนิท มิตรสหาย หลังทําพิธีกรรมทางศาสนา เพ� อเปน

การเบิกทางตามความเช� อดานศาสนา สีหนาที่เปยมสุขของผูปวย แมบางครั้งจะมองเห็นน้ําตาของคน

ใกลชิด แตใครจะคิดบางวา นั่นคือความภูมิใจ ที่กอนจะตาย ก็ยังไดรับรูวา ยังมีคนที่รักเราอยูขางกาย 

น้ําตาที่หยดหยาดเพราะความอาลัยรัก จึงเปนเสมือนน้ําทิพย ที่ยังความภาคภูมิใจในหวงหายใจสุดทาย

กอนจากลา

 ‘ในชีวิตนี้ สิ่งที่มีคาที่สุด คือ การลิขิตชีวิตตนเอง’ เรากําหนดการเกิดไมได แตก็ควรที่จะกําหนด

ความตายได

7 
Primary Care Unit   หน�วยบริการปฐมภูมิ
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รัชวรรณ พลศักดิ์ : หนูรับไดแลว

http://www.gotoknow.org/posts/556874

 นองตอย เปนเด็กผูชวยเหลือคนไข ในหอผูปวยหนัก หลังเรียนจบมัธยมปลาย นองตอยเลือกไป

เรียนโรงเรียนผูชวยพยาบาล 6 เดือน แลวมาทํางานกับเรา นองตอยเปนลูกคนเดียวของพอแม  

 “ฐานะเราไมคอยดี พอแมอยากใหทํางาน” นองมักจะตอบอยางนั้น เม� อมีคนถามวา “ทําไม 

ไมเรียนตอ”

 หลายเดือนกอน นองตอยเขามาหาผูเขียนดวยน้ําตานองใบหนา “แมเปนมะเร็งในสมอง ลุกลาม

ไปเยอะมาก” 

 ผูเขียนบอกนองวา “รองไห ใหพอ แลวเราคอยมาวางแผนกัน”

 นองตอยเห็นผูปวยที่ตองใชเคร� องชวยหายใจ มีความทุกขทรมาน จึงเลือกที่จะใหแมจากไป ตาม

ธรรมชาติของโรค “หนูรู หนูเขาใจ หนูเลือกใหแมจากไปที่บานของแม” เม� อผูเขียนพูดคุยกับนองใน

วันที่นองเริ่มทําใจได และเริ่มเขาใจในธรรมชาติของโรค

 หกวันกอน แมของตอยไดจากไปแลว พวกเราไปชวยงานนองเกือบทุกวัน นองตองชวยพอจัดการ

งานศพเกือบทุกเร� อง จนไมมีเวลาแมจะรองไห วันนี้ครอบครัวของนองตอย เหลือกันสองคนพอลูก 

 “รูสึกเหงาและอางวางมาก” นองบอกกับพวกเรา ในวันที่พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นลง และ

ญาติๆ ตางแยกยายกันกลับบาน 

 “ความรูสึกนี้จะคอยๆ หมดไป เราตองเขมแข็งใหพอ” ผูเขียนบอก กับนองและพอไปอยางนั้น 

 ผูเขียนเคยผานสิ่งเหลานี้มาแลว เม� อสูญเสียพอแม สิ่งเหลานี้เปนธรรมชาติ เม� อเขาถึงธรรมชาติ

ได ความทุกขก็จะคอยๆ หมดไป ทุกชีวิตตองมีการพลัดพราก สูญเสีย และทุกชีวิตตองมีการดิ้นรนที่

จะมีชีวิตตอไป

 คนที่จากไป ขอใหดวงวิญญานสูสุคติ และคนที่ยังมีชีวิต ขอใหมีความสุข ปลดเปลื้องจากความ

ทุกขใหจงได ยอมรับในธรรมชาติของวงจรชีวิต ‘มีเกิด มีแก มีเจ็บ มีตาย’



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 144

เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : แม.. เรากลับบานกันเถอะ

http://www.gotoknow.org/posts/559022

 วันนี้ผมรับผูปวยใหมคนหนึ่ง เปนคุณปาอายุ 88 ป ลูกชายกับลูกสาวอีกสองคนชวยกันเข็นรถเข็น

เขามาในหอง คุณปามีอาการแขนขาออนแรงไปขางหนึ่ง หลงสับสนมาสองสัปดาห ตรวจพบกอนเนื้อใน

สมองหลายกอน วินิจฉัยวา น�าจะเปนมะเร็งลุกลามมาจากที่ใดสักแหง แตยังหาไมพบ

 กอนมาพบผม ผูปวยและลูกๆไดพบกับแพทยผูเชี่ยวชาญดานเคมีบําบัด และปฏิเสธการผาตัดเอา

ชิ้นเนื้อมาตรวจยืนยันการเปนมะเร็ง และยาเคมีบําบัดหรือคีโมมาแลว ที่มาพบผม เพ� อคุยกันเร� องการ

ฉายรังสีบรรเทาอาการ

 คําถามแรกที่ผมถามผูปวย “คุณปาเปนยังไง”

 แกตอบผมวา “เจ็บ แน�นหัวใจ” แลวเอามือชี้ตรงหนาอกซายของตัวเอง

 ผมรองอาวในใจ เพราะมันคนละเร� องกับที่ผมถูกปรึกษา แตก็ยังคุยเร� องนั้นตอ จนรูวา คุณปา

เพิ่งจะเริ่มเปน และมีอาการเบ� ออาหารรวมดวย ผม.. ซักประวัติ.. จนคิดวาอาการนี้ น�าจะเกิดจากการ

รับประทานยาสเตียรอยดเพ� อลดภาวะสมองบวม จึงบอกผูปวยไปวา “เดี๋ยวหมอจะสั่งยาให” กอน

วกกลับมาเร� องที่ผมถูกปรึกษา “แตหมอเขาบอกวา ปาแขนขาไมมีแรงและก็จําอะไรไมคอยไดนะ 

ปาเปนหรือเปลา”

 ผูปวยสายหนา เอาละสิ

 ผมก็เลยลองใหแกไลช� อลูกตัวเอง ปรากฏวา ถูกสองผิดหนึ่ง แลวแกตัววา “ก็ลูกมันมาก จํา

ไมหมดหรอก”

 ผมก็วาจริง เทาที่ประเมินดูแลว ผูปวยหลงไมมาก แตบรรดาลูกๆ ยืนยันวา จะหลงเปนพักๆ  โดย

เฉพาะหลังเที่ยงคืน จะพูดไมรูเร� องเลยทีเดียว พูดอะไรแปลกๆ ซึ่งอาการนี้เกิดจากรอยโรคในสมองได
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 ผมจึงอธิบายรายละเอียดเร� องประโยชน ผลขางเคียงและขั้นตอนการฉายรังสี อาการที่อาจจะ

เกิดถาไมฉายรังสี ใหลูกๆ ของคุณปาฟงเปนสวนใหญ คุณปาก็นั่งมองหนาลูกกับผมไปเร� อยๆ พอผม

แกลงถามวา “ปาฟงผมรูเร� องมั้ย” แกก็พยักหนา แตก็ไมไดมีสวนรวมในบทสนทนาเลย

 ผมบอกลูกๆ ผูปวยวา มีทางเลือกหลายทางในกรณีแบบนี้ คือมีทั้งฉายรังสีไปเลยโดยที่ไมรูผลชิ้น

เนื้อ รอผาตัดใหรูผลชิ้นเนื้อแน�ๆ กอน แลวคอยฉาย ไปจนถึงไมฉายรังสีเลย รักษาแตตามอาการ โดย

บอกขอดีขอเสียของแตละวิธีใหฟง ผมเขาประเด็นวา “ผมเขาใจวา การตัดสินใจเร� องนี้ ไมงายนัก แต

อยากใหลองคิดดู มีอะไรสงสัยก็ใหถามหมอ”

 ลูกชายผูปวยถามผมทันทีวา “ถาเลือกไมฉายแสง แมจะเปนยังไง” 

 ผมตอบวา “เร� องนั้นสําคัญมาก ปกติโดยทั่วไป ถาคนไขสภาพแบบนี้ ไมทําอะไรเลยก็ 1 เดือน 

ถาใหยาลดสมองบวมก็ 2 เดือน แตถาฉายแสงก็อาจจะได 3 เดือน" ผมบอกตัวเลขคราวๆ พูดตอหนา

คุณปา และคอยสังเกตสีหนาของทั้งคุณปาและลูกๆ คุณปาไมมีสีหนาอะไร ยังคงนั่งมองหนาผมกับลูก

เหมือนเดิม

 ลูกถามผมวา “แกจะปวดทรมานมั้ย”

 ผมตอบวา “ไมแน� แตเทาที่ตรวจมาทั้งหมด น�าจะไมปวด” เพราะผลการตรวจ ผูปวยยังไมมีการ

ลุกลามไปกระดูกที่เปนสาเหตุความปวดมากที่สุด “แตผมเปนหวงเร� องเหน� อยหอบมากกวา” เพราะผล

เอกซเรยคอมพิวเตอรสงสัยรอยโรคในปอด “แตยังไง ถามีอาการปวด หมอคิดวาเราเอาอยู” ผมสราง

ความมั่นใจใหลูกคุณปา

 ลูกๆ คุณปาถามผมอีกหลายคําถาม แลวก็ถึงเวลาสําคัญ เขาพยักหนาถามกันทีละคน ลูกสาว

คนแรกบอกวา “ไมฉาย” แลวหันหนาไปรองไหดานหลังคุณปา ลูกสาวอีกคนพูดอะไร ผมไมทันสังเกต 

เพราะผมมัวแตจองหนาคุณปากับลูกสาวที่รองไหอยู แตปฏิกิริยาของลูกชายคนเดียวนั้น ทําใหผมตอง

นั่งนิ่ง
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 เขาคอยๆ เดินเขามาตรงหนาคุณแมของเขาที่นั่งอยูบนรถเข็น โนมตัวกมหัวลงจนหนาชิดกัน 

แลวพูดวา “แม..เรากลับบานกันเถอะ” แลวสวมกอดกัน ทุกคนรองไห รวมทั้งคุณปาและตัวผมดวย

คุณปาพูดวา “เขาก็เปนของเขาอยางนี้แหละ ชอบทําอยางนี้ เขารักแมของเขามาก” 

 ไมตองมีคํายืนยันจากคุณปาก็ได เพราะภาพตรงหนามันสะทอนชัดเจน ความรักความผูกพัน

ของแมกับลูก 

 ผมพูดตอไปวา “ผมยอมรับการตัดสินใจนี้ แตผมจะตองมั่นใจกอนวา ที่ ไมฉายแสงนี่ ไดเขาใจ

สิ่งที่ผมพูดดีแลว ไมใชวา ฟงผมไมเขาใจ หรือ ตัดสินใจมากอนแลวยังไงก็ไมฉาย” ทุกคนพยักหนา

วาเขาใจผมดี

 ผมอธิบายเร� องการรักษาตามอาการตอ ซึ่งมีความสําคัญมาก และบอกวา ยังคงมีนัดไวกอน 

เผ� อตองปรับยา และจะเขียนรายละเอียดสิ่งเราคุยกันวันนี้ เพ� อใหนําไปให โรงพยาบาลใกลบานถา

จําเปน และถาเปลี่ยนใจเพราะอาการแยมากๆ ก็ให โทรศัพทมาบอก

 มาถึงตอนลากัน ลูกชายบอกแมตัวเองวา “แม ลาหมอกอน”

 ผมมองหนาคุณปา เห็นภาพของหญิงชราธรรมดาๆ คนหนึ่งนั่งอยูบนรถเข็น ดูหลงบาง แตถึง

จะหลงลืมอยางไร ความเปนแมที่รักลูก มันฉายชัดในแววตาคูนั้น ผมจึงพูดขึ้นวา “คุณปาเลี้ยงลูกมา

ดีนะครับ..” แลวก็พูดอะไรไมออก ไดแตเอามือไปจับแขนทั้งสองขางของคุณปา ที่ย� นมาใหผมเชนกัน 
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สมพร สายสิงหทอง : ปวด...ระยะสุดทาย

http://www.gotoknow.org/posts/559061

 เชาวันหนึ่ง เม� อเดินทางไปถึง PCU (Primary Care Unit)
8
  หรือสถานีอนามัยเดิม ในฐานะทีม

สนับสนุนบริการจากโรงพยาบาล นองพยาบาลของสถานีอนามัยก็เดินมาบอกวา “พี่ๆ เม� อวานมีญาติ

คนไขมาขอใหนองไปใหน้ําเกลือคนไขที่บาน แตนองอยูสอ. (สถานีอนามัย) คนเดียว เลยบอกเขาไปวา 

‘หมอไปไมได หมออยูคนเดียว’ ” (ชาวบานจะเรียกเจาหนาที่ทุกคนในสอ.วาหมอ)

 นองเลาตอวาญาติไมพอใจอยางมาก ตอวานองพยาบาลวา “ไมได ใหไปเปลาๆ นะหมอ มีคาเสีย

เวลาใหหมอดวย ไมตองกลัววาจะใหไปเสียเวลาฟรีๆ”

 ฉันจึงถามนองไปวา “คนไขเปนอะไรเหรอ”

 นองตอบวา “ไมทันไดถามพี่ พอบอกวาไปไมได ญาติก็โกรธเปนฟนเปนไฟ”

 ฉันคิดในใจวา สาเหตุหนึ่งที่ญาติโกรธ คงเปนพราะนองพยาบาลปฏิเสธญาติ ทั้งๆ ที่ยังไมไดถาม

ขอมูลและอาการผูปวย เลยบอกนองเขาไปวา “ถามีเคสแบบนี้มาอีก วันหลัง พี่ฝากนองถามขอมูลเขา

กอนนะวา คนไขเปนอะไร ไมอยางนั้นเขาอาจจะฟองรอง หรือรองเรียนเราไดถามีอะไรเกิดขึ้น”  แลวจึง

ชวนนองเขาวา “บายนี้เราไปเยี่ยมบานคนไขกันหน�อยละกันนะ เพ� อแสดงใหเขาเห็นวาเราไมไดตั้งใจจะ

ปฏิเสธเขา”

 นองพยาบาลที่สอ.ที่มีอยู 2 คนตอบตกลง ขอไปเยี่ยมบานเพ� อการเรียนรูทั้งคู

8 
หน�วยบริการปฐมภูมิ
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 เม� อไปถึงบานผูปวย พบผูปวยนอนหันหลังอยูบนบาน มีญาติๆ ลูกและภรรยารวม 5 คนนั่งคุยกัน

อยูบนบาน จึงบอกญาติไปวา “ขอเยี่ยมคนไขหน�อยนะคะ พอดีนองเขาเลาใหฟงวาญาติไปหา พอดีเม� อ

วานนองเขาตองอยูเฝาอนามัย เลยออกมาดูคนไขไมได ขอโทษดวยนะคะ”

 เสร็จแลวจึงเดินเขาไปหาคนไขและทักทายคุณลุงไปวา “หวัดดีคะคุณลุง เปนยังไงบางคะ”

 ตอนแรกคิดวาลุงไมไดยิน จึงพูดซ้ําอีกครั้ง แตคุณลุงนอนนิ่งหันหลังใหดังเดิม ไมหันหนา หรือ

แสดงความสนใจใยดีตอการมาเยี่ยมของเจาหนาที่ ดิฉันจึงถอยหางจากคนไขมาคุยกับภรรยาคนไขแทน 

“คุณลุงเปนอะไรหรือคะ คุณปาพอจะบอกไดไหม”

 คุณปาบอกวา “เปนมะเร็งที่ปอด หมอ เพิ่งทราบไดประมาณ 1 เดือนที่ผานมา หลังจากที่ลุงแกไอ

มาก ไปตรวจที่โรงพยาบาล หมอบอกวาเปนมะเร็งปอดระยะสุดทาย”

 คนไขมีอาชีพเผาเตาขายที่บาน ตองโดนฝุนและควันตลอดทุกวัน และมีประวัติสูบบุหรี่ จากการ

สังเกตพบวาคนไขมีอาการโกรธขึ้ง ไมพูดไมจา จึงถามปาไปวา “แลวคุณลุงทราบรึเปลา วาเปนมะเร็ง”

คุณปาบอกวา “หมอบอกลุงวา ลุงเปนมะเร็งระยะสุดทายนะ อยูไดไมเกิน 3 เดือน”

 ปาบอกวา “คุณลุงยอมรับไมได ลุงเอาหัวชนเสา แลวรองไห หมอพูดแรงเกินไป ไมนึกถึงใจ

คนไขเลย”  ปาพูดเสียงเครือ “หลังจากนั้นลุงก็ซึมๆ ไมพูดจากับใคร ไมยอมทานขาว ผอมลงๆ ปา

เปนหวง เลยไปขอใหหมอที่อนามัยมาเติมน้ําเกลือให เผ� อจะมีแรง”

 ฉันจึงถามวา “แลวคุณลุงอยากเติมน้ําเกลือไหม”

 คุณปาบอกวา “ลุงไมไดอยากเติม แตปาคิดวา ลุงจะมีแรงมากขึ้น ถาไดเติมน้ําเกลือ”

 ฉันจึงบอกปาไปวา “คงตองถามคนไขกอนนะคะวา คนไขตองการอะไร ใหสิทธิ์คนไขเลือกดีกวา

ไหม วาลุงเขาตองการอะไรมากที่สุด”

 เสียงญาติพูดแทรกขึ้นมาวา “ชาย(ช� อคนไข) มันอยากไดยาแกปวดหมอ แตเมียกับลูกมันไมยอม

ให”
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 ฉันหันหนาไปฟง แลวหันหนากลับมามองคุณปาๆ บอกวา “หมอสั่งใหยาแกปวดทุก 8 ชั่วโมง

หมอ ตอนนี้มันไดแค 6 ชั่วโมงกวาเอง จะใหไดยังไง”

 ฉันขอดูยา ปานํายามาใหดู หนาซองยาเขียนวา Tramadol 50 mg. รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

ทุก 8 ชั่วโมงจริงๆ ฉันบอกปาไปวา “ปาเคยไปปรึกษาหมอเร� องยาไหมคะ”

 ปาบอกวา “คนไขไมใหไป แคไปหาหมอที่อนามัย แกยังโกรธปาอยูเนี่ยะ แกบอกวาไมไปอีกแลว 

โรงพยาบาล ถาจะตายก็ขอตายอยูบานนี่แหละ”

 ฉันเลยบอกปาไปวา “ยาสามารถใหทุก 6 ชั่วโมงคะปา ไมตองรอจนถึง 8 ชั่วโมงเปะก็ไดคะ 

เพราะคุณลุงคงปวดมากๆ เลยคะ”

 มีเสียงพูดแทรกขึ้นมาวา “คนปวดๆ จะตาย ขอยังไงก็ไมให พูดไมรูเร� อง”

 ฉันหันไปตามเสียง คนที่พูดคือคนไขที่นิ่งเงียบอยูเปนเวลานาน ฉันบอกปาไปวา “ตอนนี้ 7 ชั่วโมง

กวาแลว ใหคุณลุงทานยากอนนะคะปา เดี๋ยวกลับไปจะปรึกษาคุณหมอใหญใหคะ คุณลุงกินยาแลว

มีอะไรผิดปกติไหม” ถามเพ� อความแน�ใจ

 ปาบอกวา “ไมเปนไรนะ หมอ”

 เม� อไดทานยา ผูปวยหนาตาแจมใสขึ้นบอกวา “ขอบคุณนะ หมอ”

 ฉันถามลุงวา “คุณลุงอยากเติมน้ําเกลือหรือเปลาคะ”

 ลุงบอกวา “อยาเลย ปลอยลุงไปเหอะ อยูแบบนี้ เวลาปวดมันทรมาน ตายเร็วก็ดีจะไดไมปวด” 

พูดแลวคนไขก็หลับตา

 ฉันจึงขอลากลับ เพ� อใหคนไขไดพักผอน หลังจากนั้นก็ปรึกษาแพทยเร� องยา คุณหมอจึงใหเปลี่ยน

เปนกินทุก 6 ชั่วโมงเม� อมีอาการปวด แทน  

 อีก 1 อาทิตยตอมา คนไขก็จากไปอยางสงบ... ขอใหไปสูสุขคติ หายปวดซะทีนะลุง
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รัชวรรณ พลศักดิ์ : เต็มที่กับชีวิต กอนสิ้นลมหายใจ

http://www.gotoknow.org/posts/561733

 เม� อคุณหมอบอกเลาอาการคุณยายใหลูกๆ หลานๆ ญาติๆ ไดทราบ ญาติยังคงบอกวา “เต็มที่คะ 

คุณหมอ” 

 ผูเขียนไมแน�ใจวา ทั้งเรา (หมอและพยาบาล) และ ญาติ เขาใจคําวา ‘เต็มที่’ ไดตรงกันหรือเปลา

เต็มที่ ของเรา ก็คือ ‘แกไขปญหาผูปวยทุกอยางตามมาตรฐานแลว’

 เต็มที่ ของญาติ ผูเขียนเขาใจวา ‘ตองตายไมได’

 บายแกๆ ของวันที่คอนขางยุงกับการดูแลผูปวย ญาติผูปวยคนหนึ่งก็เขามาสวัสดีผูเขียน และ

ถามวา “เต็มที่ กับคุณแมผมแลวใชไหม” 

 ผูเขียนตอบไปวา “เต็มที่ เต็มกําลังทั้งมันสมองและน้ํามือของหมอพยาบาลแลว” แตคุณยายรับ

ไมไหวแลว ไมตอบสนองใดๆ อวัยวะทุกอยางลมเหลว 

 “ปลอยไปตามธรรมชาติของมนุษย ตามที่คุณหมอใหเลือกแลวกัน” ลูกของคุณยายบอกผูเขียน

 เม� อผูปวยอาการหนักเกินกวาจะเยียวยารักษา ‘ปลอยไปตามธรรมชาติของชีวิต’ มักจะถูกยกขึ้น

มาปรึกษาหารือกันระหวางทีมดูแลผูปวยและญาติในหองไอซียู 

 หากญาติตองการ ‘ฝนธรรมชาติ’ ก็ตองฝน 

 หากไมตองการ ‘ฝนธรรมชาติ’ ก็ไมตองฝน 

 เรามักจะยึดญาติเปนศูนยกลางเสมอ
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 ผูเขียนเคยบอกคุณหมอที่ดูแลผูปวยวา “หากเปนพี่ อยาฝนนะ”  

 ก็มักจะไดคําตอบวา “คนรอบขางของพี่ ก็ขอใหฝนอยูดี วินาทีเดียว ยังตองการเลย” 

 

 ใชแลว วินาทีเดียว ก็ขอใหคนที่เรารักไดมีลมหายใจตอดวยเถอะ 

 ธรรมชาติของชีวิต ‘เราขอเต็มที่เสียกอน’ แม ..ไมมีใครสามารถฝนธรรมชาติได เต็มที่กับชีวิต 

กอนสิ้นลมหายใจ คงเปนเร� องจริง ก็ตรงวาระสุดทายของชีวิตนี่กระมัง 
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ศรัญญา ประทัยเทพ : เร� องเลาจากใจหมอมะเร็ง

http://www.gotoknow.org/posts/562679

 กอนอ� นขอทาวความจากอดีตที่ผานมา ตั้งแตตัดสินใจเรียนเปนอายุรแพทย โรคมะเร็งแลว ก็

มักจะโดนคนรอบขางถามมาตลอดวา “อยูกับคนไข โรคมะเร็งไมหดหูเหรอ รูสึกเศราตามคนไขไหม”

 สิ่งที่ตอบคนอ� นไปในตอนนั้น คือ “ไมหดหูหรอก โรคมะเร็งก็เหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป คนไขเรา

ดูดีกวาคนไข โรคอ� นอีกนะ”

 ตรงนี้แหละที่ทําใหตั้งใจวา จะทําใหคนไขมะเร็งของเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดทั้งทางกายและ

ทางใจใหได พอมาทํางานเร� องมะเร็งจริงๆ แลว เห็นทั้งคนไขที่ยังแข็งแรงดี อาการไมมาก และคนไข

ที่สภาพแยมากๆ มันก็ทําใหเห็นภาพของคนไขจริงๆ มากขึ้น รูความตองการของคนไข และคนไขเอง

ทําใหเราเห็นวาสิ่งที่เขาตองการ ไมใชแคการมาหาหมอ แลวไดยาไปกิน แตมันคือ การที่มีคนรับฟง 

เขาใจและชวยแกไขปญหา หรือความไมสบายตางๆ ที่เขามี ไมวาจะอาการทางกายหรือทางใจ คนไข

หลายราย (หรือจะบอกวาสวนใหญก็ได) ที่เราไมสามารถทําใหเขาหายจากโรคหรืออาการที่เปนอยูได 

ไมวาเราจะใหการรักษาที่ถูกตอง และดีที่สุดแลว เน� องจากโรคลุกลามไปมาก คนไขสวนใหญรับรู และ

เขาใจโรคของตัวเอง ถาถามสิ่งที่เขาตองการจริงๆ เราจะไดรับฟงประโยคๆ หนึ่งที่คนไขแทบจะทุกคน

บอกกับพวกเราวา “หมอ..ทํายังไงก็ได ขออยาใหทรมานก็พอ” ประโยคนี้เองทําใหไดคิดอะไรหลายๆ 

อยาง

 อยางหนึ่งคือ รูวาความตองการสูงสุดของชีวิตในขณะที่ ไมสบาย มันก็มีอยูเทานี้ แลวพวกเรา

ผูที่มีความสามารถที่จะชวยเขาได จะไมสนใจหรือไมใสใจในสิ่งสุดทายในชีวิตที่คนคนหนึ่งอยากได

เชียวเหรอ สมัยกอนตอนเปนนักศึกษาแพทย เปนแพทย ใชทุน คิดวาการทําหนาที่เต็มที่ของหมอ 

คือ การชวยยื้อชีวิตคนไข ใหไดมากที่สุด แตไมไดมอง หรือไมเคยถามวาความตองการจริงๆ ของคนไข

และญาติเปนอยางไร โดยเฉพาะคนไข โรคเรื้อรังตางๆ หรือแมแตโรคมะเร็งระยะสุดทาย หรือ เวลา
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คนไขและญาติขอกลับบาน เพราะอาการไมดีขึ้น เราไมเคยคิดวา หลังจากนั้นคนไขและญาติจะเปน

อยางไรบาง เขาจะดูแลกันไดหรือเปลา มานึกดูอีกที ทําไมตอนนั้นหลัง CPR
9
 เสร็จ เราไมคอยมี

ความภูมิใจ หรือมีความสุขที่ไดชวยเขาเลย เทียบกับตอนนี้ ที่เราไดรับรูและเขาใจสิ่งที่คนไขและญาติ

ตองการ และไดทําตามนั้นอยางเต็มที่ กลับทําใหภูมิใจมากกวา

 คิดดูสิคะวา จะมีอาชีพไหน ที่แมเราจะไมสามารถทําใหคนไขหายจากโรค หรือไมสามารถยื้อชีวิต

คนไขตอไปได ไมวาจะใหการรักษาที่ดีที่สุดแลว แตคนไขและญาติยังกลาวขอบคุณเราอยางเต็มใจ

 หลายๆ คนถามวา จะมีวิธีอยางไรในการไปพูดคุยกับญาติและคนไข ในเร� องของโรค และการ

ดําเนินของโรคที่แยลง หรือเร� องการตายที่ทุกๆ คนไมอยากไดยิน หลายคนหลีกเลี่ยงการทําสิ่งนั้น

 อยากจะบอกวา เม� อไหรที่คนเรามีความปรารถนาดีตอกัน และหวังจะใหคนคนนั้นพนจากความ

ทุกขทรมาน เม� อนั้น คุณจะรูวาจะพูดอยางไรและจะชวยเขาอยางไร 

9 
cardiopulmonary resuscitation ปฏิบัติการกูชีวิต เม� อผูปวยหัวใจและระบบทางเดินหายใจลมเหลว
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กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ : นองแกว 

http://www.gotoknow.org/posts/563267

http://www.gotoknow.org/posts/563268

 นองพยาบาลที่หอผูปวยนรีเวชโทรศัพทมาปรึกษาวา มีผูปวยมะเร็งระยะสุดทายที่อยากใหขึ้นไป

ชวยดู โดยบอกสั้นๆ วา “ผูปวยมีปญหาทางสังคม ไดพยายามเขาไปพูดคุยเองหลายครั้งแลว แตผูปวย

ยังดูไมมีความสุข”

 หลังเลิกงานเย็นวันนั้น ฉันจึงไดขึ้นไปที่หอผูปวยนรีเวช 

 แกว อายุเพียง 42 ป บานอยูตรัง ปวยเปนมะเร็งปากมดลูกระยะสุดทาย ตองอยูในโรงพยาบาล

มานานเปนเดือน เพ� อรับการรักษาดวยการฉายรังสี หลังรักษาครบไดเกือบเดือนมานี้ ก็ยังกลับบาน

ไมได

 “จําไดมั้ย” ฉันทักผูปวยที่นอนอยูบนเตียง เพราะลุกนั่งขยับตัวไมได เน� องจากปวด

 แกวจําฉันได เพราะพบกันตอนมาฉายรังสีเปนประจํา เธอดีใจมาก จับมือจับไมฉันแลวพูดวา 

“ดีใจที่เจอพี่”

  “อยูโรงพยาบาล มีใครมาเยี่ยมบาง” ฉันถาม

 “ลูกกับญาติมา นี่ลูกก็เพิ่งกลับไป” แกวพูดถึงลูกที่เรียนอยูมัธยมหก ซึ่งเพิ่งได โควตาเขาเรียน

วิทยาลัยเทคนิคที่ตรัง 

 “แลวสามีละ” ฉันถามตอ 

 “แฟนแยกทางกันมาสามปแลว” แกวตอบดวยสีหนาเศราๆ
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 “บอกไดมั้ย วาเกิดอะไรขึ้น”  ฉันตั้งคําถามอยางระมัดระวัง

  “เขาติดการพนัน” แกวบอกเร� องในครอบครัวอยางไมปกปด ความจริงขอนี้ แกวไมเคยบอกใคร 

แมแตนักสังคมสงเคราะหที่เคยเขาไปพูดคุย เพ� อชวยเหลือดานการเงิน หลังแยกทางกันแลว สามีของ

แกวก็ยายไปอยูกับพี่ชายที่พังงา ทํางานรับจางกรีดยาง โดยไมไดมีครอบครัวใหม ผูปวยเปนคนเลี้ยงดู

บุตร 2 คน คนโตเปนผูชายเรียนมัธยม คนเล็กเปนผูหญิงอายุ 6 ขวบตอเอง

 “แลวตอนนี้ แกวอยูกับใคร” ฉันถาม

 แกวตอบวา “ตอนนี้ มาอยูกับตายายของลูก พี่ๆ นองๆ ก็ชวยฉัน”

 “หมอบอกแลวยัง วาจะกลับบานไดเม� อไร” ฉันถาม

 “รอใหยาครบ แลวก็จะกลับ วันสองวันนี้แลว” แกวตอบ

 “แลวกลับยังไงละ” ฉันถาม

 “นี่แหละ คือปญหา” แกวเขาประเด็นสําคัญที่เธอกังวล “ไมรู โรงพยาบาล จะชวยไดฉันอีกหรือ

เปลา” เพราะการเดินทางจากโรงพยาบาลกลับบานที่ตรัง ตองใชคาใชจายเหมารถครั้งละไมต่ํากวา

สามพันบาท แกวไดรับความชวยเหลือจากฝายสิทธิประโยชนผูปวยของโรงพยาบาลมาครั้งหนึ่งแลว 

ตอนมารับการรักษาครั้งกอน เธอกังวลเร� องนี้ เพราะไมไดรับจางกรีดยางมาตั้งแตปวย และมีหนี้

นอกระบบ ที่ตองกูมาเพ� อคาใชจายในครอบครัว เธอเลาวาพอของเธอเองเคยพูดวา “ถามาสักสิบครั้งๆ

ละสามพันก็ไมมีปญหา ถาคิดวาหาย แตถาไมหาย มาแลวเราก็ตองยืมเงินนอกระบบ ก็ตองเปนหนี้

มากขึ้น นี่ก็ไมรูวาจะหายหรือไมหาย มันไมเห็นอนาคต”

 จังหวะที่ฉันกําลังคุยกับแกวเร� องปญหาทางการเงินของเธออยูนั้น นองชาย..กิตติคมน 

นักสังคมสงเคราะหจากฝายสิทธิประโยชนผูปวยโรงพยาบาล ก็ขึ้นมาเยี่ยมผูปวยพอดี ทําใหเร� องราว

ตางๆ ของแกวกระจางชัดมากขึ้น สามารถเขาถึงปญหาของผูปวยไดเร็วขึ้น เพราะนองชายมีขอมูล

เกี่ยวกับครอบครัวของแกว มาตั้งแตทางโรงพยาบาลใหความชวยเหลือครั้งกอนๆ อยางละเอียด

อยูแลว



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 156

 นี่คือขอดีของการทํางานเปนทีมจริงๆ

 นองชายบอกกับผูปวยวา ไดคุยกับลูกชายคนโตแลว “ลูกเขาเลือกแม ยอมไมเรียนตอ เพ� อมา

เปนคนดูแลแม”

 แกวน้ําตาไหลพรากทันทีเม� อเพิ่งรูวา ลูกชายยอมเสียสละอนาคตของตัวเอง ไมเรียนวิทยาลัย

เทคนิคที่ได โควตา เพ� อมาคอยดูแลตน ทั้งนองชายและฉันจึงตองทอดจังหวะการสนทนาของเราออกไป

 “แลวลูกก็บอกดวยวา อยากใหพอกลับมา” เม� อไดจังหวะ นองชายจึงเลาตอและตั้งคําถาม 

“แลวตัวคิดยังไง เร� องนี้”

 “ในเม� อจากกันแลว ก็ไมตองกลับมา” น้ําเสียงของแกวเด็ดเดี่ยว สะทอนอารมณโกรธ เพราะ

เคยสั่งลูกเอาไววา ไมใหพูดถึงพออีก

 นองชายเลาตอ ถึงการสนทนากับลูกชายของผูปวยครั้งกอน ซึ่งครั้งนั้นมีสามีและนองสะไภของ

ผูปวยอยูดวย เร� องนี้นองชายยังไมเคยเลาใหผูปวยฟง “ลูกเขาอยากใหพอกับมาดูแลนะ และสามีของ

ตัวเขาก็อยากกลับมา แลวครั้งนั้นสามีตัวเขามาแอบดูตัวที่ตึกนี้ดวย รูหรือเปลา”

 แกวบอกวา “ไมรู” แลวเงียบไป ใชความคิด

 ฉันไดจังหวะ พูดกับผูปวยวา “ฟงดูแลว พี่เห็นขอดีของสามีแกวนะ เขาแยกจากแกวไปสามป 

เขาก็ไปทํามาหากินอยูกับพี่ชาย ไมไดไปมีครอบครัวอ� น และก็ยังติดตอกับลูกตลอด นี่ก็ยังมาแอบดู

แกวอีก แสดงวา เขายังรักแกวอยูนะ” เม� อเห็นแกวยังเงียบ จึงพูดตอ “แกวบอกพี่วา เขาติดการพนัน 

แตถาเขาปรับปรุงตัวได และกลับมาอยูดูแลแกวกับลูก ถาแกวยอมรับได ใหอภัยเขา ลูกของแกวก็จะได

ไมตองหยุดเรียนดวย โควตาก็ไมตองเสียไป แลวลูกคนเล็กอีกละ จริงมั้ย”

 แกวรองไหมากขึ้น เงียบไปพักใหญ ฉันกับนองชายปลอยใหผูปวยรอง โดยฉันกุมมือแกวไว แลว

ในที่สุด แกวก็พูดขึ้น เหมือนตัดสินใจไดแลว “ถาจะกลับ ก็กลับมา”

 .. ..  ..
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 “การพนันก็ไมเลน กินเหลาก็ไมกิน ขยันทํามาหากิน คือทําแตความดี ทําไมฉันตองเปนโรคนี้ 

ทําไม บางคนเปนคนไมดี ทั้งผูหญิงผูชายกลับไมเปน”

 ประโยคขางบน แกวพูดกับฉัน หลังใหอภัย ยอมที่จะใหสามีกลับมาดูแลตนเองและลูก สะทอน

ความรูสึกคับของใจกับการที่ตนเองตองเผชิญกับเร� องรายๆ ทั้งๆ ที่ทําดีมาตลอด

 ฉันตอบแกวไปวา “พี่ก็บอกไมไดเหมือนกันนะวาเปนเพราะอะไร แตถามันเกิดขึ้นกับเราแลว เรา

ทําไดอยางเดียว คือยอมรับมัน ถาเรายอมรับไมได เราก็ทุกข”

 แกวไดแตพยักหนา ไมไดพูดอะไร

 หลายครั้งที่ผูปวยที่เราดูแลเปนคนดีมากๆ แตตองมาเจอเร� องรายๆ เราพูดคุยกับเขาอยางไร 

อยากใหชวยแลกเปลี่ยนประสบการณกันนะคะ
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วีรมลล จันทรดี : บันทึกบทสุดทาย

http://www.gotoknow.org/posts/563669

 เราเริ่มคุยกันมาตั้งแตเธอใหยาเคมีบําบัดครั้งแรก ฉันอูเมืองดวย เม� อรูวาเธอเปนพยาบาลมาจาก

ภาคเหนือ ตอเม� อรูวา แทจริงเธอเปนคนอีสาน ที่ยายไปทํางานตางถิ่น ฉันจึงเวาลาวใสบาง เธออายุ

มากกวาสองสามป ฉันจึงเรียกเธอวาพี่ หลังจากใหเคมีจบคอรส เพ� อหวังผลหายขาดจากโรคเธอจึง

รักษาดวยการปลูกถายเซลล แตผลไมเปนไปตามที่หวัง โรคของเธอกลับมาอยางรวดเร็ว แพทยจึงนัด

ประชุมครอบครัว family conference เพ� อหาแนวทางการดูแล

 กอนการประชุมจะเริ่ม..... ฉันเขาไปคุยกับเธอหลายเร� อง แลกเปลี่ยนความฝน ความหวัง ทุกขสุข

และความปราถนาสุดทาย

 ประชุมเริ่ม... หมอใหขอมูลวาโรคกลับมา ทางเลือกมี 3 ทาง คือ สั่งยาตัวใหมที่เพิ่งเริ่มผลิต

ที่เมืองนอก คาใชจายหลักหลายลานและไมรับรองผล ทางเลือกถัดมา คือ ทําปลูกถายเซลลอีกครั้ง 

เปอรเซ็นตหายนอยลงกวาครั้งแรกแน�นอน แตตองทุกขทรมานจากการรักษาเชนเดิม และทางเลือก

สุดทาย คือ การดูแลตามอาการ ทางนี้สบาย แตจะมีชีวิตยืนยาวประมาณ 3-6 เดือน

 แมของเธอตัดสินใจในทันทีดวยเสียงที่แข็งขัน ตามแบบฉบับของครูวา ...ใหเธอ ‘สู’ อีกครั้งดวย

การปลูกถายเซลล ลูกฉันตองสูได

 ฉันมองไปที่เธอทันที สายตาที่สงมา คือ การรองขอความชวยเหลือ

 ฉนัเริม่... “คณุแมทราบใชไหมคะ วาพีเ่ขาชอบเขยีนไดอารีม่าก แมอยากใหบนัทกึจากนี้ ไปเขาเขยีน

วาอยางไร

 ....ต� นเชามาตองถูกเจาะเลือดอีกแลว ถูกควานหาเสน รูสึกคล� นไสอาเจียนเหลือเกิน.. 
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 หรอื.....แมอยากจะอานบนัทกึวา  เชานีฉ้นัไดรดน้าํตนไม เฝามองพระอาทติยขึน้ ไดไปไหวพระธาตุ

กับพอกับแม เราไดเที่ยวดวยกัน”

 แมเขาเอื้อมมือมาตีแขนเบาๆ แลวบอกวา “พูดอยางนี้ จะบอกวายังไงได ก็ใหเจาตัวเขาตัดสินใจ

เองแลวกัน”

 ในที่สุด พี่เขาเลือกไปรดน้ําตนไม เก็บตะวัน ไหวพระธาตุ 

 หลายครั้งคนไข ‘ยอม’ จะทนทุกขทรมานกับการรักษา เพียงเพ� อ ‘ตอบสนอง’ ความตองการของ

คนที่รัก ของคนในครอบครัว
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วีรมลล จันทรดี : ขอเวลาพัก..จากการ.. สู !!

http://www.gotoknow.org/posts/563881

 หลังจากตองอยูในหองแยกเดี่ยว ปลอดเชื้อเพ� อปลูกถายเซลลเกิน 100 วัน ซึ่งคนทั่วไปจะอยู

เฉลี่ยแค 30-45 วันเทานั้น เสียงรองเพลงกังวานใสที่เธอมักจะมอบใหพวกเราเม� อมาเยี่ยม เริ่มจางหาย

ไป ไมชางพูดชางคุยเหมือนกอน 

 เธอบอกวา... เบ� อที่สุด ที่ทุกคนบอกใหสูๆ เธอขอเวลาที่จะทอบาง !! ขออนุญาตรองไห โดยไมรูสึก

ผิดบาง ....ไมไดหมายความวา..จะไมสู แตพักจากการสู เทานั้นเอง

 เธอยังบอกอีกวา คําพูดตางๆ ที่ทุกคนพูดกับเธอนั้น เธอก็เคยพูดกับคนไขเม� อครั้งที่ทําหนาที่

พยาบาล แตตอนนี้รูแลววา “การอยูเปนเพ� อน การยอมรับและเปดโอกาสใหเขารองไหบาง” เปนการ

เยียวยาทางหนึ่ง

 หลายครั้งที่เราคิดวา คําพูดใหกําลังใจเปนสิ่งที่ผูปวยตองการ นอยครั้งเหลือเกินที่เราจะ ‘ฟง’ 

และ ‘ไดยิน’ สิ่งที่เขาตองการส� อ
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วีรมลล จันทรดี : ตายไปผมไมตกนรก

http://www.gotoknow.org/posts/564210

 หลังจากดําเนินการกลุมเพ� อสรางกําลังใจใหผูปวยมะเร็งมาถึงชวงสุดทาย

 ฉัน  : ชวยกันบอก ‘ขอดี’ ของการ ‘มี’ มะเร็ง ใหเพ� อนฟงหน�อยคะ

 เขา  : ตายไปผมไมตองตกนรกแลวครับ

 สมาชิกกลุม : ??!!?!!

 เขา  :  ตอนที่รูสึกรอนเพราะยาเคมีมันวิ่งในรางกาย ก็เหมือนอยูในกะทะทองแดง หรือ

   ตอนถูกฉีดยา ก็เหมือนถูกหอกแหลมแทงทุกวัน ทุกวัน (รองเปนทํานองเพลง

   พญามัจจุราช อีกตางหาก)

   เพราะฉะนั้น ผมได ใชกรรมในนรกหมดแลวครับ ผมไดอโหสิกรรมใหเจากรรม

   นายเวรแลว จากนี้ ไป ผมได โอกาสทําดีเพ� อเตรียมขึ้นสวรรคอยางเดียวเลย

 ..  ..  ..

 หลายครั้งที่เรามักถูกคนไขตั้งคําถามวา ‘เขาใจ’ เขาแน�หรือ ดังนั้น การใชกระบวนการกลุม 

จะชวยใหคนที่มี ‘หัวอกเดียวกัน’ ไดพูดคุยแบงปนกัน ใหกําลังใจกัน ปรับมุมมองดวยกัน ไดดีกวาพวกเรา

ที่เปนคนนอก 

 การปรับคําพูดเพียงนิดเดียว สามารถเปลี่ยนพลังได เชน เปลี่ยนการตอบคําถาม มีชีวิตเหลือ

เทาไหร ? เปน.... เราจะรวมสรางความสุขกัน ตั้งแตวันนี้เปนตนไปไดอยางไรบาง
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วีรมลล จันทรดี : จุดจบ จุดเริ่ม จุดเดียวกัน

http://www.gotoknow.org/posts/564758

 วันนี้ เปนครั้งแรกที่ฉันนัดคนไขมะเร็งในคลินิก Medical Oncology
10
 มาพูดคุยแบงปนกัน 

จนเลยเวลานัดมานาน เพิ่งมีชายสูงอายุ แตงกายภูมิฐานเดินเขามากับชายหนุม

 ชายหนุม : พอคุยกับคุณเขากอนนะครับ ผมไปตามผลแล็ปกอน เดี๋ยวผมมา....

   ฝากพอดวยนะครับ 

 เขาหันมาบอกฉัน แลวเดินออกจากหอง ทิ้งเราไวสองคน

 

 ฉัน  : ลูกชายน�ารักจังคะ คุณลุงเลี้ยงลูกดีจัง นอยนักที่จะเห็นลูกชายดูแลพอแม  

 คุณลุง : ใช เขาเปนลูกที่ดีมาก มาเปนเพ� อนผมทุกครั้ง บอกวาพอมาเองไดก็ไมยอม

 แมน้ําเสียงจะภูมิใจแตแววตายังมีบางสิ่งบางอยางที่ซอนไว

 ฉัน : แสดงวา เขาตองรัก และเปนหวงคุณลุงมากเลยนะคะ

 คุณลุง : ผมเริ่มไมอยากรักษาแลว เปนเพราะโรคและการรักษาของผม ทําใหเขาตองออก

   จากงาน ชีวิตผมน�าจะจบไดแลว เขาจะไดไมตองมาหวงมาเสียเวลากับผม

 แลวน้ําตาคุณลุงก็เริ่มไหล ณ จังหวะนี้เอง ชายหนุมก็เดินเขามานั่งขางคุณลุง และสงสายตาถาม

 ฉัน : คณุลงุบอกวา เปนเพราะทานทาํใหคณุตองออกจากงาน ทานไมอยากมาโรงพยาบาล

   แลว

 ชายหนุม : ใชครับ เปนเพราะพอทําใหผมตัดสินใจออกจากงาน เพ� อมาเริ่มธุรกิจนี้ ซึ่งผมได

   วางแผนและเตรียมการไวนานแลว พอเปนแรงบันดาลใจใหผมตางหาก ใหผมกลา

   ที่จะตัดสินใจทําในสิ่งที่ผมรัก ผมสามารถกําหนดตารางชีวิตไดเอง ผมไดมีโอกาส

   ใกลชิดพอ ไดตอบแทนในสิ่งที่พอใหผมบาง ผมเต็มใจที่จะทํา และมีความสุขที่จะทํา

   ดวยครับ

   แลว.....เขาก็กอดพอ....

10 
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง รักษามะเร็งดวยยา เชน เคมีบําบัด
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ธนพันธ  ชูบุญ
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    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ 
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Gotoknow  http://www.gotoknow.org/blog/palpainpray



ความตาย ภาวะใกลตาย สื�ออยางไรใหเขาใจ (ถึง) ใจ 65

ศรัญญา  ประทัยเทพ

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ   อายุรแพทย สาขามะเร็งวิทยา 

ตําแหน�ง    นายแพทยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน   หน�วยเคมีบําบัด แผนกอายุรกรรม 

    รพ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี

Facebook  https://www.facebook.com/saranya.prathaithep

สมพร  สายสิงหทอง

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลลําปาง 

    จ.ลําปาง

Facebook  https://www.facebook.com/pornsai

สุธีรา  พิมพรส 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน   หน�วยการุณรักษ 

    โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยขอนแกน จ. ขอนแกน

Facebook  https://www.facebook.com/suteera.pimrose

Gotoknow  http://www.gotoknow.org/user/suteera21/blogs



โครงการจัดการความรู สุขภาวะระยะทาย เลม 166

วีรมลล  จันทรดี

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน   ฝายสวัสดิการสังคม 

    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

Facebook  https://www.facebook.com/veeramonl

Gotoknow  http://www.gotoknow.org/user/veeramonl/blogs

 

ออยทิพย  เกตุเอม 

วิชาชีพ/สาขาที่เชี่ยวชาญ อาจารยประจําสาขาพัฒนาชุมชน (เกษียณอายุ)

สถานที่ทํางาน   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006464416271&fref=ts
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