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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา



เพื่อศึกษาการดูแล/ ผลกระทบตอครอบครัว / ความตองการ
การดูแลระยะสุดทายของครอบครัว

คําถามการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

1.  1.  ครอบครัวดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางไรครอบครัวดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางไร
2.  2.  ผลกระทบตอครอบครัวที่มผีูปวยระยะสุดทายเปนผลกระทบตอครอบครัวที่มผีูปวยระยะสุดทายเปน
อยางไรอยางไร

3.  3.  ความตองการความตองการ  การดูแลผูปวยระยะสุดทายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย            
ของครอบครัวเปนอยางไรของครอบครัวเปนอยางไร



ขอคนพบ



1.ความคิดเหน็เกี่ยวกับความตาย

บรบิทมุสลิม:ความตายเปนกําหนดของอัลลอฮ 

“จหิายหรือไมหายอยูที่อัลลอฮ(พระเจา) ถาเผื่ออัลลอฮ ใหหายก็
หายแตถาอัลลอฮใหตายก็ตายเมื่อนัน้”

(ผูดแูล 005 ไทยมุสลิม)

บรบิทไทยพุทธ:ความตายเปนเรื่องกฎธรรมชาติ  

“แตกต็องทําใจถือวาชีวิตมนุษยเกิดแก เจบ็ ตาย เปนเรื่องธรรมดา 
สมมุติวาแกเสียไปเราก็มีความรูสึกเสียใจมั่งแตก็ตองทําใจ”

(ผูดแูล 007 ไทยพุทธ)



2.การตอบสนองตอภาวะใกลตาย

2.1 ทําใจยอมรับตอภาวะใกลตายเนื่องจากเปน

โรคที่รักษาไมได

2.2 .การเตรียมตวัทางเศรษฐกจิเพือ่เตรียม

พิธกีรรม



3. การดแูลของครอบครัว

3. 1. ดูแลเรื่องความสุขสบายทั่วไปเนื่องจาก
ผูปวยชวยเหลือตนเองไมได

3. 2. ชวยบรรเทาอาการทกุขทรมานจากความ
เจบ็ปวย โดยใชทั้งการแพทยแผน
ปจจุบัน ทางเลือก และพิธีกรรม



3. 2.1 : การแพทยแผนปจจุบัน  

“ก็จะไปคุยแลวบอกวาพอเจ็บมากมัย๊จะหายาแกปวดใหกิน หรือวาไป
นอนโรงบาล ถาไดพูดคุยก็จะชวยลืมความเจ็บปวดไดบาง”

(ผูดูแล 010 ไทยพุทธ)

3. 2.2 :การแพทยทางเลือก

“ตอนนอนโรงบาลแกใหเอา …รากหมาก รากพราวมาใสน้ําชุบตัว 
ชโลมตัวแกมาชุบตัวรอนจะนอยลง”(ผูดูแล 001 ไทยมุสลิม)

3. การดแูลของครอบครัว(ตอ)



3. 2.3 : พิธกีรรม

:ไทยมุสลิม
““เหนือ่ยก็อานกุลอุวัลเลาะ(บทหนึ่งในคัมภีรอัลกรุอาน)”

(ผูดูแล 005ไทยมุสลิม)

: ไทยพุทธ
“หลบไปบานไดนมินตพระมาเทศนใหแกฟง  เอาน้ําตัดบาปตัดกรรม
ใหกิน พอกินได 3 อึก แกก็หามาย(เสียชวีิต)”

(ผูดูแล 002 ไทยพุทธ)

3. การดแูลของครอบครัว(ตอ)



3. การดแูลของครอบครัว(ตอ)

3.3 สงเสริมใหกําลังใจผูปวยตอสูกบัอาการเจ็บปวย

“ลูกมาพูดใหกําลังใจใหมจูับ(นึกถึงพระอัลลอฮ)”
(ผูดูแล 008ไทยมสุลิม)

“ไมมีไหรมาเปนกําลังใจ”
(ผูดูแล 007ไทยพุทธ)



3.4. ใชเครื่องมือทางศาสนามาดึงสติของผูปวย 

ระยะสุดทายเพื่อชวยใหผูปวยจติใจสงบ  

“อยูที่บาน…เขาถือลกูสะแบะ(ลูกประคํา)รอยเมด็วา 
สุบฮานันเลาะฮ อลัฮมัดูลิลละฮ อัลลอฮอูกับัต 

(การขอพรจากอัลลอฮ)เขาวาสามสิ่งนัน้ แหละแลว
แตวาจนหลับ”

(ผูดูแล 005ไทยมุสลิม)

3. การดแูลของครอบครัว(ตอ)



4.1 ดานการทํางาน: อาชีพของผูดูแล 
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเอื้อตอการดูแล

ผูปวยระยะสดุทาย

4. ผลกระทบตอครอบครวั

4. 2. ดานเศรษฐกจิ : การเจ็บปวยของ
ผูปวยสงผลกระทบตอรายไดของ

ครอบครัวทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึน้แต

รายไดลดลง



“ ออที่วาอยาใหชายทรมานนัน้ คือวาอยาใหอยูเหนื่อย   หายใจ
ฟุ ฟู  ลางคนหมันเทีย่วกลิ้งกายหลาย เที่ยวเกลือก …เอาพอ
สาเหนื่อยก็บอกหมอมาฉีดยา” ผูดแูล 004 ไทยมุสลิม)

5. ความตองการของครอบครัว

5.1.ตองการบรรเทาอาการ:ไมตองการใหผูปวยทุกขทรมาน

5.2. ตองการใหผูปวยเสียชีวิตโดยที่มีสภาพรางกายครบสมบูรณ

““ใหไปใหครบใหไปใหครบ  อยาใหแหวงอยาใหแหวง  อยาใหเปนรูในรางเขาอยาใหเปนรูในรางเขา  อยาเทีย่วบากตรงนัน่อยาเทีย่วบากตรงนัน่  
รางเกาใหไปสะอาดไปเลยรางเกาใหไปสะอาดไปเลย  อยาใหเที่ยวเจาะอยูตรงนี้อยาใหเที่ยวเจาะอยูตรงนี้เหรอะเหรอะเคาเชือดอยูเคาเชือดอยู
ตรงนี้ตรงนี้เหรอะเหรอะ    แบบวาไปไมครบไปเปนแผลไปนัน้แบบวาไปไมครบไปเปนแผลไปนัน้  เปนรูเปนรูโหวงโหวง””
((ผูดแูลผูดแูล  005 005 ไทยมุสลิมไทยมุสลิม))



5.3 ความตองการเลือกสถานที่ตาย 

5.3.1 เสียชีวิตในโรงพยาบาล เนื่องจากเกิดความสบายใจที่ 
ไดอยูใกลชิด แพทย พยาบาล สามารถ ขอความชวยเหลือ
เรื่องการรกัษาพยาบาลได

5. ความตองการของครอบครัว(ตอ)

5.3.2 เสียชีวิตที่บาน เพื่อดูแลผูปวยไดสะดวก ญาตเิยี่ยม
ไดไมจํากดัจํานวน รวมทัง้ไดปฏบิัตติามหลักศาสนา ชวยให
ผูปวยจากไปอยางสงบ



5. ความตองการของครอบครัว(ตอ)
5.4. ตองการขอมูลเกี่ยวกับการดูแลที่บาน
“อยากใหโรงบาลแนะนํากอน เอาหลบไปที่บานกะไดใชไดถกู วัน
กอนได 2 วันก็หมด ไมรูไปเปดทาไหนไมรู ทําไมถูก ทํา 2 คน
พี่ชาย ก็เลยมาคืนถัง อยากใหชายอยูที่บาน มีออกซิเจนใชทีบ่าน”

(ผูดแูล 001 ไทยมุสลิม)

5. 5 ตองการสถานที่เปนสัดสวนในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย
““ตองการใหแยกหองเฉพาะสําหรับคนไขระยะสุดทายตองการใหแยกหองเฉพาะสําหรับคนไขระยะสุดทาย  ใหเปนสวนตวัใหเปนสวนตวั  
ญาติเขาจะไดไปสวดมนตญาติเขาจะไดไปสวดมนต  อานหนงัสือไมวาพทุธหรืออิสลามอานหนงัสือไมวาพทุธหรืออิสลาม  ญาติไปญาติไป
กี่คนๆหมอไมตองขึ้งกี่คนๆหมอไมตองขึ้ง  ((โกรธโกรธ))  เขาจะสวดมนตพรือ่ๆเขาจะสวดมนตพรือ่ๆ((อยางไรอยางไร))  หมอไมหมอไม
ตองหามตองหาม”” ((ผูดูแลผูดูแล 005  005 ไทยมุสลิมไทยมุสลิม))



อภิปรายผล

1. 1. การดแูลผูปวยระยะสุดทายของครอบครัวการดแูลผูปวยระยะสุดทายของครอบครัว  มีทั้งการดแูลดานมีทั้งการดแูลดาน  
รางกายรางกาย  จิตใจจิตใจ  จิตวญิญาณจิตวญิญาณ  รวมทั้งมกีารนาํหลักศาสนามาใชรวมทั้งมกีารนาํหลักศาสนามาใช  
เพื่อตองการใหผูปวยผานวาระสุดทายของชีวติอยางสงบไมเพื่อตองการใหผูปวยผานวาระสุดทายของชีวติอยางสงบไม
ทุกขทรมานทุกขทรมาน

2. 2. การดแูลผูปวยระยะสุดทายการดแูลผูปวยระยะสุดทาย  ทําใหครอบครวัมีการแปทําใหครอบครวัมีการแปลีย่นลีย่นแปลงแปลง
ในเรื่องดานการทํางานและดานเศรษฐกิจในเรื่องดานการทํางานและดานเศรษฐกิจ

3. 3. ความตองการการดแูลผูปวยระยะสุดทายขึ้นอยูกับบรบิทความตองการการดแูลผูปวยระยะสุดทายขึ้นอยูกับบรบิท  ทางทาง
วัฒนธรรมวัฒนธรรม  ความเชื่อความเชื่อ  ความศรัทธาความศรัทธา  และหลักศาสนาและหลักศาสนา



สรุป

ครอบครัวดูแลผูปวยระยะสุดทายบนพื้นฐาน
ของความเชื่อ ความศรทัธา ตามหลัก
ศาสนา เพื่อตองการใหผูปวยระยะสุดทาย 
จากไปอยางสงบ ดังนั้นทีมสุขภาพที่ใหการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายตองเขาใจในบรบิท



ขอเสนอแนะ

1.  ทีมสุขภาพตองเขาใจในบริบททาง วัฒนธรรม 
คุณคา ความเชื่อ ความศรัทธา รวมทัง้หลักศาสนา 

2. ควรมีการปรับระบบบริการที่เอื้อตอการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย

3.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม



ขอขอบคุณ

กลุมผูใหขอมูลกลุมผูใหขอมูล
อาจารยที่ปรกึษาอาจารยที่ปรกึษา::
พันเอกนายแพทยทวีศักดิ์พันเอกนายแพทยทวีศักดิ์  นพนพเกษรเกษร
ผผ..ศศ..ดรดร..กิตตกิรกิตตกิร    นิลมานัตนิลมานัต            
ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทยชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสรมิสขุภาพเสรมิสขุภาพ
โรงพยาบาลเทพาโรงพยาบาลเทพา


	ครอบครัวกับ�การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ข้อค้นพบ�
	1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตาย
	3. การดูแลของครอบครัว
	3. การดูแลของครอบครัว(ต่อ)
	3. การดูแลของครอบครัว(ต่อ)
	3. การดูแลของครอบครัว(ต่อ)
	3.4. ใช้เครื่องมือทางศาสนามาดึงสติของผู้ป่วย �     ระยะสุดท้ายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยจิตใจสงบ 
	
	5.2. ต้องการให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยที่มีสภาพร่างกายครบสมบูรณ์
	5.3 ความต้องการเลือกสถานที่ตาย �
	5. ความต้องการของครอบครัว(ต่อ)
	อภิปรายผล
	สรุป
	ข้อเสนอแนะ
	

