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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจ จุ บั น โลกมี ป ญ หาโรคไม ติด เชื้ อ เรื้อ รั ง หรื อโรคไม ติด ต อ (Non-communicable
disease; NCDs) ซึ่งเปนกลุมโรคเรื้อรังที่สงผลกระทบอยางรุนแรงทั้งในดานการสาธารณสุข เศรษฐกิจ
สังคมและสงผลตอการพัฒนาประเทศทั่วโลก จากผลการสํารวจสถานการณความรุนแรงของโรค
NCDs โดยองคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ป 2013 พบวามีผูที่เสียชีวิตดวยโรค
NCDs ประมาณ 36 ลานคนจาก 57 ลานคน คิดเปนรอยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากร
โลก และโรคที่เสียชีวิตมากที่สุด 4 ลําดับแรก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular
disease) โรคมะเร็ง (Cancer; CA) โรคถุงลมโปงพอง (Chronic obstructive pulmonary disease; COPD)
และโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus; DM) (WHO, 2014) นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยังได
พยากรณวา ในป พ.ศ. 2573 ประชากรโลกจํานวน 23 ลานคน จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ แตที่นาสนใจคือรอยละ 85 ของผูปวยดวยโรคนี้จะเปนประชากรในประเทศกําลังพัฒนา
รวมถึงประเทศไทย และในแตละปจะมีจํานวนผูปวยดวยโรค NCDs เพิ่มขึ้นถึง 15 ลานคน (WHO, 2013)
สาเหตุของการเกิดโรค NCDs สวนหนึ่ง เพราะมนุษยเ ลือกเขาสูวิถีชีวิตหรือบางคน
เรียกวาอารยธรรมแบบใหมที่เปนวัตถุนิยม บริโภคนิยม เกิดระบบเศรษฐกิจที่มุงกระตุนใหคนทั้งหลาย
บริโภคมากๆ ภายใตสมมติฐานที่เชื่อวาระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะทรงตัวและเติบโตได คนจะมีงานทํา
มีรายไดหากคนบริโภคมากๆ ในทางกลับกัน ถาคนบริโภคนอย เศรษฐกิจก็จะตกต่ําและคนจํานวน
มากจะตองตกงาน (ประเวศ วะสี, 2550) ฉะนั้นจึงตองทําทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหมีการบริโภคมากๆ
และในระบบที่มีการกระตุนใหบริโภคมากๆ ผูคนก็ตองทํางานมากขึ้น เหนื่อยมากขึ้น แยงชิงมากขึ้น
ทําลายสิ่ง แวดลอมมากขึ้น ขัดแยงและรุนแรงมากขึ้นจนโลกทั้ง โลกตกอยูในวิกฤติก ารณแหง การ
ทําลายตัวเองอยางไมมีทางออก ซึ่งเห็นไดจากสภาพการดําเนินชีวิตที่เรงรีบในยุคปจจุบัน สงผลให
พฤติ ก รรมการใช ชี วิ ต ของผู ค นทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกเปลี่ ย นไปจากเดิ ม มั ก นิ ย มรั บ ประทานอาหาร
จานดวน อาหารสําเร็จรูป ขาดเวลาพักผอน ขาดการออกกําลังกาย แตกลับมีเวลาดื่มสังสรรค และสูบ
บุหรี่เพื่อเขาสังคม (สุรีย กาญจนวงศ, 2551) สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนนํามาซึ่งการเกิดโรค NCDs ทั้งสิ้น ไมวา
จะเปนโรค DM โรค CA โรคหลอดเลือดสมอง (Stoke) โรคหัวใจขาดเลือด (Myocardial infraction; MI)
และโรค COPD เปนตน
1
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จากสถานการณ สุ ข ภาพประชากรทั่ ว โลกดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว ในข า งต น องค ก าร
สหประชาชาติจึงกําหนดใหโรค NCDs เปนมหันตภัยที่คุกคามและทวีความรุนแรง เปนวาระสําคัญ
แหงชาติที่รัฐบาลทุกประเทศ ตองวางแผนการดําเนินงานอยางเรงดวน องคการอนามัยโลกไดกําหนด
นโยบาย เพื่อผลักดันใหเกิดการสงเสริม สนับสนุน จัดทํายุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานให
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดเปาหมายหลัก คือเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตกอนวัย
อันควรของประชาชน นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอรายจายจํานวนมหาศาลอีกดวย จากรายงาน
ของ World Economic Forum และ Harvard School of Public Health ที่กลาวถึงการใชวิธี
The cost-of-illness approach ซึ่งนิยมใชในการคํานวณตนทุนคารักษาโรค NCDs ไดแก ตนทุนคา
รักษาพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คายา และคาการรักษาแบบผูปวยใน (Inpatient Department;
IPD) หรือผูปวยนอก (Outpatient Department; OPD) รายงานถึงสถานการณตนทุนของโลกวา เมื่อป
2010 โรค DM สรางภาระทางเศรษฐกิจ 500 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และคาดวาในป 2030
จะเพิ่มขึ้นเปน 745 พันลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 49 ของภาระที่เพิ่มขึ้นในอีก 20 ป สวน
โรคหัวใจและหลอดเลือด สรางภาระทางเศรษฐกิจ 863 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นเปน 1,044 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 21 ของภาระที่เพิ่มขึ้นในอีก 20 ป
สําหรับประเทศไทย มีรายงานจาก Global health observatory data repository
(South-East Asia Region) วาในป 2555 ประเทศไทยมีอัตรารอยละของการเสียชีวิตจากโรค NCDs
มากเปนอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) นอกจากนี้ อัตราการนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลดวยสาเหตุที่เกิดจากโรค NCDs มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหในปดังกลาวมี
ผูเสียชีวิตจากโรค NCDs มากถึง 400,000 คน และพบวารอยละ 29 ของการเสียชีวิตในกลุมนี้สวน
ใหญเปนผูปวยที่มีอายุต่ํากวา 60 ป (WHO, Non-communicable Diseases Country Profiles, 2012)
โดยมีโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke) โรคหัวใจขาดเลือด (Myocardial infraction; MI) โรค DM โรค
COPD และโรค CA เปนสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น (วิชัย เอก
พลากร, 2553) นั่นหมายความวาจะสงผลกระทบตอภาระคาใชจายในการดูแลรักษาทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและระดับประเทศ อยางหลีกเลี่ยงไมได และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (2557) รายงานเพิ่มเติมวา ในป 2555 ประเทศไทยตองสูญเสียคาใชจายในการ
รั ก ษาพยาบาลเฉลี่ ย ของผู ป ว ยนอกและผู ป ว ยในที่ ป ว ยด ว ยโรค DM โรคความดั น โลหิ ต สู ง
(Hypertension; HT) โรค Stoke โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรค CA ทั้งสิ้น 25,225 ลานบาทตอ
ป ภายใตห ลัก ประกันสุขภาพถวนหนา (สปสช.) สวัส ดิก ารกองทุนประกันสัง คม และสวัส ดิก าร
รักษาพยาบาลของขาราชการและครอบครัว และมีสถิติวาจากจํานวนผูปวยดวยโรค NCDs 18.25
ลานคนที่เ ข ามารับ บริ ก ารที่ส ถานพยาบาล ผูป วยจะต องเสีย คา รัก ษาพยาบาลทั้ง สิ้นประมาณ
335,359 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.94 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
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จากสถิติความเจ็บ ปวย คาใชจายที่เ กิดจากการรัก ษาและการเสียชีวิตที่เ กิดจากโรค
NCDs ขางตน ทําใหเห็นไดวา ความเจ็บที่เกิดความปวยและการนํามาซึ่งความตาย เปนสิ่งที่หลีกหนี
ไมพน เพราะเปนสัจจะ แหงชีวิตมนุษยที่มีมาเฉกเชนเดียวกัน (พระธรรมโกศาจารย, 2553) แตหาก
พิจารณาถึงระหวางทางของการเจ็บปวย จะพบถึงความแตกตางที่เดนชัด กลาวคือ ในบริบทของความ
เจ็บปวยและการถึงแกความตายของแตละคน จะไดรับการดูแลรักษาตลอดจนการปรนนิบัติจากญาติ
มิตรและบุคคลผูเกี่ยวของแตกตางกันไปตามเงื่อนไขของฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ และวิวัฒนาการ
ทางการแพทยที่สามารถเขาถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเยียวยาและดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย
(End Stage of Chronic Diseases) เปนกิจกรรมและภาวะที่ผูคนในทุกสังคมตองประสบอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยง (พระพรหมคุณากรณ, 2551) ซึ่งวิทยาการดานการแพทยและเทคโนโลยีสมัยใหม เขามีสวน
ชวยใหเกิดโลกทัศนและชีวทัศนแบบแยกสวน คือ มองสัง คมและมนุษยในเชิงกลไกหรือกายภาพ
เทานั้น การแพทยปจจุบันเนนรักษาโรคแตขาดการรักษาคนอยางรอบดาน กลาวคือไมครอบคลุม
ถึงอารมณ จิตใจ ความรูสึกของผูปวย กรณีการรักษาผูปวยอาการหนักขั้นโคมา ก็มักจะใหยาระงับ
ความเจ็บปวด ใชเครื่องชวยหายใจ หรือแมแตปลอยใหผูปวยหมดลมหายใจ “ตายไปเอง” อยางสงบ
บนเตียงในสถานพยาบาล การรักษาตามวิถีแพทยดังกลาว ถูกมองวาเปนการรักษาเพียงบางสวนของ
ผูปวย เนื่องจากมีทัศนคติความเชื่อที่วา ความตายเปนเสมือนอุปสรรค เปนเหมือนศัตรูตัวฉกาจของ
การรักษาพยาบาล เพราะการแพทยแผนปจจุบัน มีเปาหมายเพื่อเอาชนะความตาย ซึ่งไมอาจเปนไป
ไดเพราะความตายคือสัจธรรมของชีวิต (The Death is True of Living) ดังคํากลาวทีวามนุษยมัเพลิดเพลิน
กับการเกิด แตกลับเกลียดและกลัวความตายถึงขั้นพยายามหลีกหนีใหพนจากความตาย (พระไพศาล
วิสาโล, 2548)
แตหากกลาวถึงผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บปวยดวยโรค NCDs พบวาการเจ็บปวยนี้
ไมไดสงผลกระทบตอเฉพาะตัวผูปวยเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอครอบครัวของผูปวยหรือผูดูแลอีก
ดวย หรืออาจกลาวไดวา โรค NCDs ไมใชเปนเพียงการวินิจฉัยโรคในตัวผูปวย แตเปนภาวะความ
เจ็บปวยของครอบครัว (Edwards & Clarke, 2004) กลาวคือ เมื่อดูแลรักษาผูปวยมาไดระยะหนึ่ง
และแพทยวินิจฉัยวาโรคนั้นไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผูปวยจะมีชีวิตอยูหลังจากนี้อีกไมนานนัก
แตอยางไรก็ตาม ผูปวยก็ยังคงตองไดรับการตระเตรียมชวยเหลือ ดูแลแบบประคับประคองจากผูดูแล
ผูปวย (Caregiver) ซึ่งในอดีตจะหมายถึงญาติสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว หรือที่เรียกวา “Informal
caregiver” แตเพราะสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันประกอบกับสังคมปจเจกทําใหญาติสนิท ผูใกลชิดมีเวลา
ใหการดูแลผูปวยนอยลง เนื่องจากตองทํางานนอกบาน สงผลใหญาติผูดูแลตองปรับตัว โดยอาจเลือก
จางผูดูแลที่ผานการอบรม หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังมาทําหนาที่ดูแลผูปวยแทน
โดยผูดูแลกลุมนี้จ ะไดรับคาจางหรือเงินตอบแทน จากครอบครัวหรือญาติผูดูแลผูปวย ซึ่งเรียกวา
“paid caregiver” (Hendrix et al., 2009) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเลือกศึกษาการสนทนากับเฉพาะญาติ
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ผูปวยเทานั้น เพราะการดูแลจากญาติจะสะทอนใหเห็นถึงบริบทของความรัก ความผูกพันไดอยางชัดเจน
แต คํ า ว า ผู ดู แ ลในลั ก ษณะใด ก็ ยั ง ไม สํ า คั ญ เที ยบเท า กั บ การคงบทบาทในการดู แ ลผู ป ว ยแบบ
ประคับประคอง ที่ตองมีหัวใจและแรงศรัทธาตอความดี ความรักในผูปวยที่เปนเพื่อน พอ แม พี่นอง
นํามาซึ่งแรงบันดาลใจที่จ ะทําทุก วิถีทางเพื่อใหผูปวยมีอาการดีขึ้น ทําตอเนื่องอยางไมมีวันเหน็ด
เหนื่อยและไมมีวันพัก จนกวาผูปวยจะหาย หรือจากไปอยางสงบในที่สุด (ฐิติมา โพธิศรี, 2550)
สอดคลองกับผลการศึกษาของ D. L. Beach (1993) สัมภาษณผูหญิงคนหนึ่ง ถึงความเหน็ดเหนื่อย
เพราะตองทําหนาที่เปนผูดูแลผูปวยที่เปนสมาชิกในครอบครัว เธอกลาวถึงการดูแลผูปวยวา “คุณตอง
เลิกคิดถึงตนเอง คุณตองใชเวลาของคุณคิดถึงคนอื่นและสิ่งที่พวกเขาตองการ ซึ่งเปนการเรียนรูที่จะ
แบกรับภาระของผูอื่น”
แตการอยูรวมกันระหวางผูปวยโรคเรื้อรังระยะสุดทายและญาติผูดูแล ถือวาเปนรูปแบบ
หนึ่งของบริหารจัดการความสัมพันธระหวางบุคคลรูปแบบหนึ่งที่มีความยากยิ่ง (Caiman, 1987)
หรือจะกลาวไดวา“เมื่อบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเจ็บปวย อาจสงผลใหเกิดปญหา
ดานการสื่อสารและการดูแล” เพราะฉะนั้นปญหาดานการสื่อสารจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปวยเกิด
ความเครียด (Rowland, 1990a) มีงานวิจัยในตางประเทศที่ใหความสําคัญกับปญหาที่เกิดจากการ
สื่อสาร โดยเฉพาะในบริบทของการดูแลแบบประคับประคอง เปนปญหาระดับปานกลางจนถึงระดับ
รุนแรงในดานความสัมพันธในครอบครัว (Schetter, Wortman, 1982; Gotay, 1984; Heinrich,
Schag, and Ganz, 1984; Rowland, 1990) แมวาจะเปนที่ทราบกันดีวาโรคเรื้อรัง (รวมถึงโรคมะเร็ง)
เริ่ม มีผ ลตอความสัมพันธทางสัง คมระหวางบุคคลซึ่ง กอใหเ กิดอุปสรรคดานการสื่อสาร (DunkelSchetter & Wortman, 1982) รวมถึงครอบครัว ที่ถือวาเปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่สําคัญที่สุด
เนื่องจาก “ครอบครัวตองอดทนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ” (Rait and Lederberg, 1985) และยิ่งใน
สภาวะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่เกิดจากโรคภัย การสื่อสารที่ดีจึงยิ่ง มีคุณคามี
ความหมาย เปรียบเสมือนการยึดโยงรากฐานที่จะสามารถดํารงไวซึ่งคุณภาพชีวิตและความอยูรอด
ของครอบครัว แตงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญจะเปนเพียงรายละเอียดทั่วๆ ไปเทานั้น ไมคอยมีการ
อธิบายถึงการสื่อสารแบบเปดกวางและแสดงถึงรายละเอียดการสนทนาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังระหวา ง
สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแล หรือแมแตกับบุคคลภายนอก (Atkinson and Heritage, 1984;
Gotcher, 1995; Heinrich, Schag, and Ganz, 1984) เหตุเพราะในสังคมสวนใหญมักมองวาความ
เจ็บปวยคือปญหาในครอบครัวที่คนภายนอกไมควรไปกาวกาย (Farrow, Cash, and Simmons,
1990) ประกอบกับความเชื่อที่วาการสื่อสารประเด็นที่ไมพึงประสงค อาจไปละเมิดรูปแบบการสื่อสาร
แบบเดิม (Gotcher, 1995) ดวยเหตุแหงการเพิกเฉยตอบริบทที่เกิดขึ้นจริงของการสื่อสารนี้ สงผลให
ครอบครัวและผูดูแล ตองเผชิญกับสถานการณการอยูรวมกันที่ยากลําบากควบคูกับ ไปกับการเผชิญ
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กับโรครายรวมกันอยางยาวนาน (Seaburn et al., 1996) และเมยนารต (Maynard, 1996) ไดพยายาม
อธิบายปรากฏการณนี้ วามันคือการทําลายซึ่งการใชชีวิตแบบปกติวิสัย
แตไมวาในยุคสมัยใด ผูดูแลผูปวยมัก ถูก คาดหวัง ใหทําหนาในการดูแลผูปวยใหเ กิด
ประโยชนสูงสุดและครอบคลุมที่สุด ตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวย จนถึงวาระสุดทายของ
ชีวิต เชน ในชวงที่ผูปวยเพิ่งไดรับการวินิจฉัยโรคตองการกําลังใจ ผูดูแลผูปวยจึงตองใหการสนับสนุน
ดานอารมณแกผูปวย เพื่อชวยใหสามารถเผชิญกับขาวรายและมีกําลังใจในการรับการรักษาเยียวยา
นอกจากนั้นแลวผูดูแลผูปวยยังตองคนควาหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ (Informational Support)
สําหรับใชในการตัดสินใจ เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังอาจจําเปนตอง
สนับสนุนดานการเงิน เชน คาใชจายในการรักษา คาเดินทางไปพบแพทย คาใชจายสวนตัว เปนตน (ทองทิพย
พรหมศร, 2551) แตในขณะเดียวกันตัวผูดูแลเองก็มีปญ หาและความตองการตางๆ ตามมาหลาย
ประการ ดังนั้นการเอาใจใสดูแลผูดูแลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับการศึกษาของเมนแกน
(Mangan et al., 2003) ที่ศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความตองการดาน
สุขภาพของผูดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายพบวา ผูดูแลผูปวยระยะสุดทายจะมีอาการเหนื่อยมาก
รางกายทรุดโทรม บางครั้ง เหนื่อยมากจนอยากเลิก ดูแล อีก ทั้ง ยัง ตองการบอกเลาและระบาย
ความรูส ึกตางๆ ดวย สงผลใหการรับฟงอยางเขาใจรวมถึงการใหคําปรึกษาจากคนรอบขางที่หมาย
รวมถึงจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มีความรูความชํานาญจึงมีความสําคัญมาก เพราะผูดูแลเปน
สวนหนึ่งของการชวยเหลือ ใหผูปวยมีกระบวนการตายที่ดี ปราศจากความทุกขทรมาน ไดทําตามความ
ตองการของตนเอง จากไปอยางสงบ มีสติ ไดมีโอกาสสั่งเสีย ร่ําลา ขอขมาลาโทษกัน อันเปนการกาวขามการ
ยื้อชีวิตที่ละเลยมิติทางจิตใจ (สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, 2546 )
แทจริงแลวแนวคิดการดูแลผูปวยระยะสุดทายใหตายอยางสงบมีมานานแลว เพียงแต
รูปแบบอาจแตกตางกันไปตามยุคสมัย สถานดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางที่รูจักกันในปจจุบันเปนการ
ปรับรูปแบบจากภารกิจเดิมของโรงพยาบาลสมัยแรกที่มุงดูแลกลุมคนยากจนและดอยโอกาส รวมถึง
ผูปวยสารพัดโรค กลายมาเปนสถานที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนหลัก (Watson, 1985) สําหรับใน
ประเทศไทย แมจะยังไมเกิดสถานที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางเปนทางการ แตสถานดูแลผูปวย
ระยะสุดทายที่สัมพันธกับ มิติศาสนาเชน วัด หรือ โบสถ ก็มีใหเราเห็นอยูหลายแหง นับตั้ง แตการ
มรณภาพของทานพุทธทาสภิกขุในป พ.ศ.2536 หรือราว 20 ปที่ผานมา กระแสความสนใจในเรื่อง
การกําหนดแนวทางการรักษาหรือดูแลรางกายโดยเจาของรางกายเอง และความสนใจในเรื่องนี้ก็
ขยายตัวมากขึ้น (พระธรรมโมลี ทองอยู ญาณวิสุทโธ, 2550) เกิดเปนปจจัยที่กอใหเกิดการตื่นตัว
เห็นไดจากการกําหนดนโยบายระดับชาติ ที่มีการทําแผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางเสริม
สุขภาวะในระยะสุดทายของชีวิต พ.ศ. 2556-2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
และภาคสังคมก็มีความตื่นตัวที่จะสรางความรูความเขาใจในเรื่องนี้ มากขึ้นเชนกัน ไมวาจะเปนการ

6
เกิดขึ้นของหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องการตายอยางสงบหรือหนังสือที่กลาวเรื่องการตายดีที่มี
จํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด (อุมาภรณ ไพศาลสุทธิเดช, 2547)
แตการเรียนรูเกี่ยวกับความตายอยางสงบนั้น ไมมีอะไรดีไปกวา การไดมีประสบการณ
สัมผัสกับผูปวยระยะสุดทายในรูปแบบของการอุทิศตนเปนจิตอาสา ผูถึงพรอมดวย“เวลาอุทิศ” และ
“ใจเรียนรู” คือคุณสมบัติพื้นฐานของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่ควรจะตองจัดสรรเวลาในการเยี่ยม
ดูแลผูปวยเปนประจํา เพราะจะทําใหสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางจิตอาสาและผูปวยไดอยาง
ตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ก็ตองเรียนรูที่จะเปดใจรับประสบการณแปลกใหมที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ดูแล ทั้งความเศรา เสียใจ สะเทือนใจ แมแตความปลื้มปติ และความสุขที่เกิดขึ้น จากชวงเวลาที่ไดอยู
รวมกับผูปวย ญาติ และตนเอง หรือจะกลาวไดวา จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย จะไมเนนเฉพาะ
ผลลัพธจากการทํางาน แตใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูภายในจิตใจของจิตอาสารวมดวย
สอดคลองกับที่พระไพศาล วิสาโล (2549) กลาวไววา การไดสัมผัสและดูแลผูปวยเหลานั้นอยางใกลชิด
มีพลังพอที่จะกระตุนใหจิตอาสาไดเกิดการเรียนรู และใครครวญชีวิตของตนเองอยางจริงจัง ในแบบที่
สิ่งแวดลอมหรือชีวิตประจําวันปกติไมสามารถทําได การทํางานจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายใน
โรงพยาบาล จึงถือวาเปนกิจกรรมจิตอาสาแนวใหมสําหรับสังคมไทย
โดยเครือขายพุท ธิก าเพื่อพระพุท ธศาสนาและสัง คม โดยมีพระไพศาล วิส าโล เปน
ประธานเครือขาย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เริ่มทําความเขาใจและเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับตายที่ดีตามแนวทางของพุทธศาสนาตั้งแตป พ.ศ. 2544
ผานการจัดกิจกรรมเสวนา หนังสือ สิ่งพิมพ และการอบรมการเผชิญความตายอยางสงบ กอนจะพัฒนามา
เปนโครงการ “อาสาขางเตียง”และ“ศิลปะเพื่อการเยียวยาผูปวยเด็กโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดทาย”
เพื่อดําเนินงานในเรื่องจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยตรง จากการเริ่ม ตนความรวมมือกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ปจจุบันกิจกรรมอาสาขางเตียงไดขยายไปยังโรงพยาบาลแหงอื่น ๆ เชน
โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และยังมีจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ผานการ
อบรม แลวเขาไปมีสวนรวมในการดูแลผูปวยตามภูมิลําเนาที่ตนเองอาศัยอยูอยางตอเนื่องอีกดวย อาทิ
เชน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ที่เปดโอกาสใหจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ เขาดูแล
ผูปวยและญาติผูดูแลอยางตอเนื่อง จึงนับเปนนิมิตหมายอันดีในการทําใหกิจกรรมจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนเรื่องการตาย ซึ่งตองอาศัยกลไกความรู จิตสํานึกและ
ความรวมมือที่หลากหลาย (ทัศนีย ทองประทีป, 2547) ในการอบรมนั้น จะมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความรู และทักษะความชํานาญพื้นฐานทั้งทางรางกายและจิตใจ การจําลองเหตุการณ เพื่อ
ยกตัวอยางการสื่อสารดวยคําพูดทั้งควรพูดและไมควรพูด แตไมรวมถึงการบอกขาวราย และการลงมือ
ปฏิบัติเยี่ยมเยียนผูปวยที่แตละคนจะไดรับหนาที่ในการดูแลผูปวยสัปดาหละหนึ่งครั้ง ติดตอกันเปน
เวลา 3 เดือน และยังตองมีสวนรวมอยางเหมาะสมกับการดูแลผูที่ใหก ารดูแลผูปวยระยะสุดทาย
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เพราะบุคคลกลุมนี้ตองใชเวลาในการดูแลผูปวยเปนสวนใหญจึงไมไดสนใจที่จะดูแลตนเอง จนเกิด
อาการออนลา นอนไมหลับ มีความวิตกกัง วล เครียด รูสึกเปนภาระหนัก ไมรูวิธีที่จะจัดการดูแล
ตนเองอยางไรใหเหมาะสม (Brookes, 1997; Byock, 1997; Milton, 1996) ซึ่งการที่จิตอาสาเขาพูดคุย
หรือแบงปนประสบการณรวมกับญาติผูดูแลนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะลวน
แลวแตเปนการพูดคุยถึงเรื่องสําคัญ เชน อาการของผูปวยทั้งทางกายและทางจิต ความไมแนนอนที่เกิด
จากการดําเนินของโรค NCDs ระดับการยอมรับไดในเหตุสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนตน
การสนทนาเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึงการจัดระเบียบทางสังคมในเรื่องของการที่ญาติผูดูแลมีการ
เตรียมพรอมรับกับการจากไปของผูปวยในบางประการซึ่งอาจเชื่อมโยงกับมิติความเชื่อหรือศาสนา ซึง่
ผูวิจัยจําเปนตองสังเกตวา ใครเปนผูเริ่มการสนทนา คนเริ่ม เริ่มอยางไร พัฒนาหรือยุติก ารพูดคุย
อยางไร เขามีป ฏิกิริยาอยางไร เขารวมกันปฏิบัติ (Treat) ตอเรื่องเหลานี้อยางไร การวิเ คราะห
ปฏิกิ ริยา การแสดงออก การพูดออกมา การใชสีหนาท าทาง การเลือกใชประโยคบางอยางการเลือกใช
ไวยากรณในการสื่อสารและความสามารถ (Competency) จะนําไปสูความเขาใจในขอมูลธรรมชาติ
(Naturally occurring data) ของความหมายและนิยามของโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการ
แบบประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรคระยะสุดทายไดอยางแทจริง
จากการทบทวนงานวิจัยสวนใหญที่ปรากฏในสังคมไทยและตางประเทศ ผูวิจัยพบหลาย
ประเด็นที่สนใจ จึงขอสรุปรวมเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาดวยการกําหนดคํานิยามลวงหนาจากแนวคิดและ
ทฤษฎี แลวกําหนดลงในแบบสอบถาม เพื่อใหผูใหขอมูลเลือกตามที่เห็นวาสมควรหรือใกลเคียงความจริง จึง
ทําใหขอมูลสําคัญบางอยางขาดหายไปและขอมูลที่ไดขาดความเปนธรรมชาติ เชน สิ่งที่เ กิดขึ้นใน
ระหวางการสื่อสารแบบเผชิญหนา ไมวาจะเปนเรื่องของการใชสีหนา อารมณ การพูดคุยอยางเปน
ธรรมชาติ เปนตน ทําใหผูวิจัยตั้งขอสังเกตไดวา การศึกษาบริบทของความตายในครอบครัวที่มีผูปวย
ระยะสุดทายในสังคมไทย ยังอาศัยวิธีการศึกษามุมมองและแนวคิดแบบที่เปนมาดวยวิธีวิทยาแบบเดิม
ดังนั้นจึงถือเปนความจําเปนที่การศึกษาในบริบทที่ตองมีการศึกษาอยางแตกตางในบริบทเชิงลึก เชน
การศึก ษาถึ ง การสื่ อสารระหว างจิตอาสาดูแ ลผู ปวยระยะสุ ดท ายกั บ ญาติผู ดูแ ลที่พู ดคุ ยถึง การ
เตรียมพรอมรับกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทาย อาจประกอบดวยพิธีกรรมทางศาสนา หรืออื่นๆ ตาม
ความเชื่อ อาการของผูปวยระยะสุดทายที่มีความไมแนนอนเพราะการดําเนินของโรค การยอมรับได
ในเหตุสูญ เสียที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนตน และวิธีวิทยาที่ศึ ก ษาการสื่อสารในบริบ ทนี้ จะ
สามารถวิเคราะหการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงจากการแสดงออกของคนที่เปนเจาของประสบการณและ
เปนประสบการณของเขาโดยตรงซึ่งถือไดวาเปนความจริงเฉพาะ
ประเด็นที่ 2 จากการทบทวนวรรณกรรม พบผลการวิจัยที่บงชี้ถึงความสําคัญอยางมาก
ของการสื่อสารระหวางผูปวย คนในครอบครัว และบุคลากรทางการสาธารณสุข เชน (1) จากการ
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สื่อสารถึงสภาวะทางรางกายและอารมณ ที่ผลการวิจัยระบุวาผูปวยระยะสุดทายเลือกสื่อสารกับคนใน
ครอบครัวมากกวาผูอื่น (Hinton, 1998), (2) การสื่อสารระหวางผูปวยและครอบครัว สามารถทํานาย
ระดับการปรับตัวเขากับการรักษาโรคมะเร็งของผูปวยได (Gotcher, 1993), (3) ครอบครัวมีแนวโนม
ที่เขามาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจและรับรูถึงกระบวนการรักษาในทุก ๆ ขั้นของความเจ็บปวย
รวมกับบุคลากรทางการสาธารณสุข และ (4) ผูปวยมากกวา 2,000 รายที่เปนมะเร็งระยะสุดทาย
ไดรับการดูแลจากคนในครอบครัวมากกวา 80% แตผูวิจัยกลับไมพบการศึกษาดานการสื่อสารในเชิง
ประจักษที่แสดงใหเห็นวา ครอบครัวมีก ารสื่อสารกันอยางไรเมื่อตองดูแลผูปวยระยะสุดทาย หรือ
ครอบครัวมีการสื่อสารกับบุคลากรทางการสาธารณสุขอยางไรในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
เพื่อใหสามารถสนับ สนุนและรับมือกับปญหาดังกลาวรวมกันได ในเรื่องนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวาการ
สื่อสารทางสังคมที่ดี มีความสําคัญและควรแสดงไดถึงรายละเอียดการสนทนาตลอดจนโครงสรางของ
การพูดคุยในบริบทนั้น ๆ โดยมีเทคนิคและวิธีการสื่อสารแบบเฉพาะ ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปไดวา ขณะนี้
ยังเปนชวงเริ่มตนของการวิจัยเชิงประจักษ เพื่อสรางความเขาใจดานสื่อสารทางสังคมและกิจกรรมการ
สื่อสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา การสนทนาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะการสื่อสารที่ตองการถายทอดและรับรูถึงความรูสึก
ระหวางกัน การสนทนาจะสามารถสะทอนถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยมความเชื่อ ชีวิตจิตใจ
ของผูพูด การสง มอบความรูรวมถึงความสัมพันธ ระหวางคูสนทนาไดอยางชัดเจน และถึงแมจะมี
วิธีการวิเคราะหขอมูลจากบทสนทนาหลากหลายวิธีการ แตผูวิจัยไดตัดสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห
ขอมูลแบบ “การวิเคราะหการสนทนา” (Conversation Analysis หรือ CA) มาใชในงานวิจัยนี้
เพราะมีจุดเดนที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 การวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีวิทยาและการเก็บขอมูลที่ใหความสําคัญกับ
วิธีการจริงที่สมาชิกในสังคมใช มุงเนนบริบทที่เกิดจากการพูดคุยของคูสนทนา (สุจริตลักษณ ดีผดุง,
2552) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ ที่มุงศึกษาถึงวิธีการที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายใชทฤษฎีตามที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม มาใชในการพูดคุยกับญาติผูดูแลผูปวยในบริบทสําคัญ ๆ ไดแก เรื่องอาการของ
ผูปวยทั้งทางกายและทางจิต, ความไมแนนอนที่เกิดจากการดําเนินของโรค NCDs, การเตรียมตัวเตรียมใจ
กับการจากไปของผูปวย, ความรูสึกของญาติผูดูแลกับการดําเนินของโรค NCDs ในผูปวยระยะสุดทาย
เปนตน
ประการที่ 2 การวิ เ คราะห ก ารสนทนา จะอธิ บ ายถึ ง โครงสร า งของการสนทนา
(Conversation Structure) เกี่ยวกับระบบการผลัดเปลี่ย นกันพูด (Turn–Taking) คูวัจ นกรรม
(Adjacency Pair) การปรับแก (Repair) รวมทั้งการเปดการสนทนา (Conversation Opening)
และการปดการสนทนา (Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวขอ (topic) และการ
เปลี่ยนหัวขอ (topic shift) ของการสนทนาดวย (Sacks, Schegloff and Jefferson, 1974) ซึ่ง
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สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ ที่ตองการเปดมุมมองเชิงประจักษในการสื่อสารระหวางจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล ที่ทุกถอยคําและอากัป กริยาของทั้งคูสนทนา ลวนแต
สะทอนถึงปรากฏการณที่เปนความจริงเฉพาะโดยทั้งสิ้น
อีกทั้งในงานวิจัยนี้ ยังมุงเนนการแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัววิธีวิทยาและการเก็บ
ขอมูลดวยการกลาวถึงฐานคิดของวิธีวิทยา การใหความสําคัญตอขอมูลหลักคือขอมูลที่มาจากการ
พูดคุย (talk-in-interaction) รวมทั้งการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลภายใตขอบังคับของวิธีวิทยานี้ มี
ความตางจากงานวิจัยเชิงคุณภาพอื่น แตวิธีวิทยานี้ยัง ถือวาเปนวิธีวิทยาคอนขางใหมในวงการวิจัย
สังคมศาสตรไทย อีกทั้งในประเทศไทยยังไมคอยมีผูเลือกใชการวิเคราะหการสนทนาในงานวิจัยมากนัก
จะมีก็แต รศ.ดร.ไพโรจน วิไลนุช อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ รศ.
ดร.สุจริตลักษณ ดีผดุง อาจารยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
นําวิธีการนี้มาใชงานวิจัย จึงนับไดวาเปนผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในวิธีวิทยาและการเก็บ
ขอมูลวิธีนี้เปนอยางมาก ซึ่งผูวิจัยเองก็ไดรับเกียรติอยางสูงจาก รศ.ดร.ไพโรจน วิไลนุช ในการแนะนํา
แนวทางที่เปนประโยชนและเปนที่ปรึกษารวมในงานวิจัยนี้ดวย
นอกจากการวิเคราะหก ารสนทนาแลว ผูวิจัยยัง ใชเ ทคนิคในการเก็บ ขอมูลแบบการ
สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ที่จําเนียร จวงตระกูล (2551) กลาววาการสัมภาษณเชิงลึก
ควรนํามาใชในงานวิจัย ที่ตองการขอมูลแบบพรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณที่ศึกษา
แบบลงลึก ใหความสําคัญแกทัศนะและความหมายของปรากฎการณ ซึ่งผูวิจัยจะตองฝกฝนทักษะการ
สัมภาษณจนเกิดความชํานาญและมีความรูในเรื่องนั้นๆ ดวยการสัมภาษณที่ดีจะตองเปนเหมือนการ
สนทนาในชีวิตประจําวันคือไมเปนทางการ แตสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดเปนอยางดี รวมกับ
การสังเกตอยาง active ที่ตองรูวาจุดสําคัญของปรากฏการณที่สังเกตคืออะไร ตั้งคําถามจากสิ่งที่ได
เห็นและสิ่งที่ไดฟงตลอดเวลา และเมื่อไดโอกาสก็ตองซักถามสิ่งที่สงสัย เพื่อใหมั่นใจไดวาสิ่งที่ตนเอง
เขาใจนั้นมีความถูก ตองในทัศนะของผูถูกสังเกต จากแนวทางปฏิบัติที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยยึดถือ
อยางเครงครัด เห็นไดจากการที่ผูวิจัยฝกฝนเทคนิคการสัมภาษณและหาความรูในเรื่องที่เกี่ย วของ
กอนที่จ ะลงเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับ การดูแลผูปวยโรค NCDs แบบ
ประคับประคองเดี่ยว ๆ แบบเผชิญหนา และกําหนดแนวคําถาม (Interview Guideline) แบบปลาย
เปดใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการถามไวลวงหนา ใชการซักถามอยางเปนธรรมชาติจากประเด็น
คําถามที่ตั้งไว พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูใหขอมูล อธิบายแบบพรรณนาถึง รายละเอียดและทัศนะที่
แทจริง ซึ่งผูวิจัยจะถามถึงเหตุผลรวมดวยเสมอ จากการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ
ดังกลาวขางตน จะทําใหเห็นถึงการฝกทักษะและภาคปฏิบัติการดานการสื่อสาร เพื่อสรางความชํานาญ
ด วยตนเองและการติ ดตามการนํ าความรู ด านการสื่ อสารของจิ ตอาสาดู แลผู ป วยระยะสุ ดท า ย
ไปใชในสถานการณจริง แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยทราบดีวาขอมูลที่งานวิจัยนี้ตองการ อาจดูหมิ่นเหมตอ
จริยธรรมในการวิจัยคน ผูวิจัยจึงใหความสําคัญ เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่เปนผูใหขอมูลใน
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การวิจัย และตระหนักอยางมากตอความรัดกุมทางดานจริยธรรมการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะแสดงใหทราบ
โดยละเอียดในบทที่ 3
ปรัชญาเบื้องหลังในการวิจัย
งานวิจัยนี้เกิดจากความมุงมั่นของผูวิจัย ที่แมจะไมใชบุคลากรทางสาธารณสุข ไมมีความ
ชํานาญเฉพาะทางดานการแพทย แตเปนผูที่มีความมุงมั่นในการดูแลบุคคลอันเปนที่รักซึ่งมีโรคมะเร็ง
และโรคในกลุมไมติดตอเรื้อรังระยะสุดทายเปนโรคภัยคุกคามในฐานะญาติผูดูแล ซึ่งการดูแลที่ผานมา
ผูวิจั ยเชื่ อวาไดทํ าในสิ่งที่ ถูกต อง คือ ทําไป ปรับไป ดูแลประคับประคองภายใตความเชื่อว ามิติ ทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคือสิ่งที่ครอบคลุมที่สุด
“ทุกการสูญเสียยอมฝากบทเรียนที่มีคุณคาไวเสมอ” ยิ่งใกลหวงเวลาแหงการสูญเสียบุคคล
อันเปนที่รัก การเยียวยาทางการแพทยเริ่มผอนลงจนถึงจุดสิ้นสุด การยื้อชีวิต คงไมใชสิ่งที่เหมาะสม
และควรทําอีกตอไป ภาวะวิกฤตที่เขามาทําใหการดูแลและสื่อสารกับผูปวยโรคมะเร็งและผูปวยเรื้อรัง
ระยะสุดทายในครอบครัวแตละครั้งทวีความยากลําบากและตองระมัดระวังอยางเต็มที่ เพราะเริม่ เขาใจ
แลววาผูปวยระยะสุดทายสวนใหญจะมีความรูสึกหวาดกลัวเกี่ยวกับอนาคต กลัวการสูญเสียสัมพันธภาพ
ที่ตนเองมีกับคนที่รัก เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง กลัวทุกขทรมานจากความเจ็บปวด รูสึกผิดที่ไมได
กระทําบางสิ่ง (Carol, and L. Carol, 2011) ตลอดจนการขออภัย อันเปนหัตถการทางจิตใจของมนุษยที่
สําคัญเฉกเชนเดียวกัน และหากผูดูแลผูปวยสามารถชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย ไดอยางเหมาะสม จะทํา
ใหชีวิตที่เ หลืออยูส ามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจากไปอยางสงบ สมศักดิ์ศรีคุณคาของความเปน
มนุษยได (Kinzbrunner, 2012)
ผู วิ จั ยจึ งหาข อมู ลที่ จํ าเป นใช และพบว าบทเรี ยนจากผู (จะ) จากไปนี้ สอนให ผู วิ จั ยได รู ว า
เมื่อ “รูเขา” ก็สามารถชวยเหลือไดถูกตองและเหมาะสม โดยปรับใชวิธีการใหเขากับสภาพและภูมิหลัง
ของผูปวยระยะสุดทาย โดยเฉพาะในดานจิตใจและความรูสึก ผูดูแลตองเลือกพูดและเลือกทําใหเหมาะสม
สําหรับการ “รูเรา” คือ การรูจักความสามารถและสภาพจิตใจของตนเอง ผูดูแลชวยเหลือตองมีจิตใจ
หนักแนนมั่นคงและสติตั้งมั่น ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนใหเกิดขึ้นได และเมื่อเกิดขึ้นแลว นอกจากเปน
ประโยชนในการชวยเหลือผูอื่น ยังเกิดประโยชนตอตนเองอยางมากอีกดวย
แตในอีกมุมหนึ่งก็ทําใหผูวิจัยไดรูวา ศาสตรแหงการเยียวยาเปนศักยภาพที่สําคัญที่สุดของ
เผาพันธุมนุษย ไมเพียงแคเรามี “ระบบภูมิคุมกัน” ที่สามาสารถเยียวยาปกปองตนเองได แตมนุษยยัง
สามารถเยียวยาซึ่งกันและกันไดอีกดวย (Dalbec, B., 2001) การเยียวยาในที่นี้หมายถึงการบรรเทา
คลายทุกข ที่ไมจําเปนตองใชยา ผาตัด หรือฉายแสง แตคือบทบาทงานมิตรภาพบําบัด ที่ขับเคลื่อน
โดยจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่เ ขามารวมสงมอบความสุขใหกับ ทั้งผูดูแลผูปวยและผูปวย
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เพราะแมจะถึงวาระสุดทาย “มนุษยก็ไมหมดโอกาสที่จะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต” (ชิษณุ พันธุเจริญ
และจรุงจิตร งามไพบูลย, 2552)
นอกจากประสบการณตรงและการศึกษาหลักสูตรเรงรัดเพื่อใหผานสถานการณเฉพาะ
หนาไปไดแลว ผูวิจัยยังไดพยายามทบทวนงานเขียนตาง ๆ และติดตามขาวสาร โดยผูวิจัยเชื่อวา
สังคมไทยยังควรตองเปดพื้นที่สําหรับจิตอาสาในรูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ผานการอบรม
ในทุกมิติอยางครบถวน ทั้งมิติทางรางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางปญญา จนกระทั่งมีความรู ความ
ชํานาญ อีกทั้งเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนางานวิจัยในบริบทที่ตางออกไป การประยุกตใชวิธี
วิทยาและการมองปญหาที่แตกตาง เชน การมองใหลึกซึ้งเขาถึงวาการดูแลผูปวยระยะสุดทาย มี
มุมมองและการเยียวยาที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตรหรือการแพทยและการไมมองเพียงวานักวิจัยตอง
ไปถามคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ มากกวาเกินกวาผูปวยหรือผูดูแลไดบอกเลาเรื่องราวที่ทําให
คางคาใจ
ประกอบกับผูวิจัยเปนพนักงานราชการที่มิไดอยูในสาขาการแพทยหรือสาธารณสุข มิได
เปนบุคลากรขององคกรไมแสวงกําไร งานวิจัยนี้จึงสะทอนความสนใจอยางแทจริง ผลการวิจัยเปนไป
ตามสิ่งที่ผูวิจัยไดสัมผัสและเนื่องจากผูวิจัยมีปณิธานที่จะใหมีการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาสังคมไทย
อยางแทจริง
วัตถุประสงคของงานวิจัย
การวิเคราะหการสนทนาระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล ทําให
งานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาโครงสรางการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ภายใต
โครงสรางนี้ มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารเฉพาะในกรณีที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองพูดคุยกับญาติ
ผูดูแลในเรื่องสําคัญ เชน การสนทนาเรื่องอาการของผูปวยทั้งทางกายและทางจิต ความไมแนนอนที่
เกิดจากการดําเนินของโรค NCDs การเตรียมตัวเตรียมใจกับการจากไปของผูปวย ความรูสึกของญาติ
ผูดูแลที่มีตอการเฝาดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนตน
ในวัตถุประสงคการวิจัยขอนี้ตองการสะทอนใหเห็นถึงการจัดระเบียบทางสังคม ใน
เรื่องการจัดการกับความสูญ เสีย การจากไปของคนในครอบครัวบางประการ การศึกษาดานการ
สื่อสารทําใหทราบวาใครเปนผูเริ่มการสนทนา คนเริ่มเริ่มอยางไร พัฒนาไปอยางไร ยุติการพูดคุย
อยางไร ดวยการวิเคราะหจากทาทางในบริบทเฉพาะ ตัวอยางเชน ใครเริ่มมีนัยสําคัญอยางไรใน
งานวิจัยลักษณะนี้ ใครจะเปนผูเปดประเด็น นําเรื่องการเตรียมตัว เตรียมพรอมเมื่อการจากไปของ
ผูปวยมาถึงเขาพูดคุย ทั้งจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลอาจเปนผูเริ่มไดทั้งสองฝาย
แตวิธีการในการเปดประเด็นนี้ถือเปนเรื่องสําคัญเพราะผูเริ่มตองมีเทคนิค และการศึกษาการพูดคุยใน
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ลักษณะนี้ยอมมีความเปนธรรมชาติ เปนขอมูลที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งตางจากการนิยามใน
งานวิจัยสังคมศาสตรอื่นบางงาน ที่นักวิจัยจะศึกษาแนวทางการประคับประคองและการรับมือกับการ
จากไปของผูปวย ดวยการกําหนดคํานิยามลวงหนาจากแนวคิดและทฤษฎีแลวใสในแบบสอบถาม
เพื่อใหผูใหขอมูลเลือกตามที่เห็นวาสมควรหรือใกลเคียงมากที่สุด
2. เพื่อศึกษาเทคนิคและภาคปฏิบัติดานการสื่อสารที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
นําไปใชในการสนทนากับญาติผูดูแลในสถานการณจริง
สิ่งที่งานวิจัยนี้ตองทํา คือผูวิจัยจะตองวิเคราะหขอมูลจากคําบอกเลาของจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายประกอบกับการเขาเยี่ยมและพูดคุยกับญาติผูดูแลในสถานการณจริง ที่มุงเนนให
การสื่อสารของคูส นทนาเปนไปอยางผอนคลาย การพูดคุยเปนไปตามธรรมชาติ สงผลใหจิตอาสาชวยบรรเทา
ความวิตกกังวลของญาติผูดูแลไดดียิ่งขึ้น และผูวิจยั จะนําทั้งคําบอกเลาและขอมูลจากวีดที ศั นมาวิเคราะห
ดวยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเพื่อใหเห็นวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเลือกเทคนิคดานการ
สื่อสารใดมาใชในสถานการณจริง
3. เพื่อติดตามการนําความรูดานการสื่อสารของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทีร่ บั ไดจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ไป
ใชในสถานการณจริง งานวิจัยนี้จะแตกตางจากงานวิจัยอื่นที่มีอยูโดยทั่วไป ซึ่งผูใชทฤษฏีจะเปนตัว
นักวิจัยและสรุปออกมาเปนแบบสอบถาม แตในงานวิจัยนี้ จิตอาสาจะเปนผูเลือกใชความรูหรือทฤษฎี
ภายใตสถานการณจริง ที่ตนเองเผชิญ ดังนั้นวิธีก ารนําความรูหรือทฤษฎีไปใช อาจไมเหมือนกับจิต
อาสาคนอื่นและอาจใชหรือไมใชความรูที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จัดโดย
เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ก็เปนไปได
คําถามการวิจัย
งานวิจัยนี้กําหนดคําถามการวิจัย (Research questions) ไว 3 ขอซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้
1. โครงสรางของการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยเปนอยางไร
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารกันในแตละประเด็นของ
การดําเนินโรค NCDs ภายใตโครงสรางนี้อยางไร
2. ภายหลังจากที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสา
ขางเตียง” จากเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมเปนที่เรียบรอยแลว ไดนําเทคนิคดาน
การสื่อสารตางๆ ไปประยุกตใชในสถานการณจริงหรือไมและนําไปใชอยางไร
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3. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายนําความรูดานการสื่อสารที่รับไดจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติก าร “อาสาขางเตียง” จัดโดยเครือขายพุทธิก าเพื่อพระพุทธศาสนาและสัง คม ไปใชใน
สถานการณจริงหรือไมและใชอยางไร
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยนี้เ ปนงานวิจัยเชิง คุณภาพที่เ นนศึก ษาโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติก าร
แบบประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย โดยศึกษาถึง
โครงสรางการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย เพราะภายใตโครงสรางนี้จะมี
เทคนิคและวิธีการสื่อสารเฉพาะในกรณีที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองพูดคุยกับญาติผูดูแลใน
เรื่องสําคัญ เพื่อศึกษาถึงการฝกทักษะดานการสื่อสาร เพื่อสรางความชํานาญดวยตนเองของจิตอาสา
และเพื่อติดตามการนําความรูดานการสื่อสารของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่รับไดจากการ
อบรมฯ ไปใชในสถานการณจริง ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก (key informant) หมายถึงบุคคลที่ใหขอมูลระหวางการสนทนา การ
สัมภาษณระดับ ลึกซึ่งในงานวิจัยนี้ไดแก จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลผูปวยโรค
NCDs ระยะสุดทาย ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักโดยยึดหลักการเลือกแบบเจาะจง (purposive) การ
เลือกผูใหขอมูล หลักเชนนี้กําหนดกรอบในการเลือกอยางกวาง ๆ คือ ตองเปนจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ที่ผานการคัดเลือกและไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” ที่จัดโดย
เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม และญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย ที่ไดรับ
การวินิจฉัยโดยแพทยประจําโรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงและยินดีใหขอมูล
การเลือกผูใหขอมูลของงานวิจัยนี้ตางจากงานวิจัยเชิงปริมาณกลาวคือ จุดมุงหมายของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพถือเปนกระบวนทัศนทางเลือกที่ใหความสําคัญตอการพัฒ นาองคความรูหรือ
คําอธิบายสําหรับสถานการณที่มีความเฉพาะเจาะจง คนที่เจาะจงเลือกมาศึกษามีการใหความหมาย
ตอสิ่งตางๆ อยางหลากหลาย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2546) และมีการมองโลกตามที่เขาไปมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมลวนแตเกิดขึ้นภายใตบริบทเฉพาะ เมื่อบริบทเปลี่ยนไปคนคนหนึ่งจะมีวิธีคิด การมองโลกและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะแตกตางจากฐานคิดของงานวิจัยอื่นที่มุงทดสอบสมมติฐาน ตองการหา
กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเหมาะสมมาเปนตัวแทนของประชากรที่นักวิจัยใชศึกษา เพื่อหากฎจาก
กลุมตัวอยางเหลานี้และเชื่อวามีอํานาจพอที่จะสามารถนําไปใชอางอิงไดในพื้นที่อื่นไดดวย
งานวิจัยนี้การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการหลายอยางแลวนําขอมูลที่ไดมารวมกันเพื่อ
อธิบายเรื่องการจัดการในการดูแลผูปวย NCDs ระยะสุดทายแบบประคับประคอง นํามาซึ่งแนว
ทางการรับมือกับ การจากไปของผูปวยทําใหการอธิบายชัดเจนขึ้น แตขอมูลซึ่งถือเปนหัวใจหลักของ
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งานวิจัยคือขอมูลทีม่ าจากการสนทนา และในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอจําแนกกลุมผูใหขอมูลออกเปน 2 กลุม
ไดแก
กลุมผูใหขอมูลหลัก
1. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
เปนจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่ผานการคัดเลือกและไดรับ จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” ที่จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ครบทั้ง
หลักสูตร จํานวน 10 คน กลาวคือ จะตองผานการอบรม 2 วัน (ไป-กลับ) เขาใจรูปแบบการเยี่ยมวา
เปนเพื่อนใหกําลังใจผูปวยและญาติผูดูแล โดยมีจิตอาสา 1 คน ตอคนไข 1 คน ระยะเวลาเยี่ยมผูปวยใน
ระยะเวลา 3 เดือน เขาเยี่ยมผูปวยอยางนอยสัปดาหละครั้ง สรุปการเรียนรูเดือนละครั้ง รวม 3 ครั้ง ซึ่ง
เนื้อหาสําคัญของการอบรมผูวิจัยจะกลาวถึงในบทที่ 2
2. ญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ญาติสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว (Informal Caregiver) จํานวน 10 คน ที่ทํา
หนาที่ดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยประจําโรงพยาบาลบริเวณ
ใกลเคียง
กลุมผูใหขอมูลสนับสนุน
กลุมผูใหขอมูลสนับสนุนไดแก บุคลาการทางการสาธารณสุขอื่นๆ เชน แพทย พยาบาล
ผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาลที่สนใจดานการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบองครวม มีความสามารถสือ่ สาร
ภาษาถิ่น ไดเปนอยางดี และผูที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมของเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม
การเลือกพื้นที่สําหรับการวิจัยและเก็บขอมูล
ผูวิจั ยเลื อกอําเภอแมริ ม จั ง หวัดเชีย งใหม เปนพื้นที่ สําหรับ การวิจั ยและเก็บข อมู ล
เนื่องจากในพื้นที่แหงนี้มีจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาและเกิดการรวมกลุมกัน จนเกิด
เปนความรวมมือระหวางจิตอาสา โรงพยาบาล พระสงฆ เกิดเปนกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหจิตอาสาเขาไปมี
สวนรวมในการดูแลผูปวยและญาติผูดูแลอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถถือไดวาเปนกลุมผูใหขอมูลหลักที่เปน
ประโยชนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้
ทั้งนี้ ผูวิจัยตระหนักดีวา พื้นที่นี้มีโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีความเปนเลิศดานการดูแล
รักษาผูปวยโรค NCDs อยูแลว แตผูวิจัยมีความประสงคที่จะแสดงถึงการสื่อสารระหวางจิตอาสาที่
ผานการอบรมกับญาติผูปวยที่ดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย วาญาติผูดูแลมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
รับมือกับการจากไปของผูปวยในการดูแลอยางไรบาง มีแนวทางอยางไรในการรับมือหรือเตรียมพรอม
รับกับการจากไปของผูปวย หรือแมแตมีสิ่งใดดีที่ควรนํามาประชาสัมพันธหรือสิ่งใดที่เปนขอบกพรอง
ที่ควรเปนขอเสนอเพื่อการปรับปรุงใหแกจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและโรงพยาบาลตอไป
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ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาวิจัยเรื่องโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิต
อาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแบงออกเปน 3 สวนที่สําคัญไดแก
สวนที่ 1 การดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายแบบประคับประคอง
1.1
นิยามและความหมาย “ผูปวยระยะสุดทาย”
1.2
ลักษณะอาการของผูปวยระยะสุดทาย
1.3
วิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทั้งการดูแลแบบประคับประคอง (palliative
care) และการดูแลแบบองครวม (holistic care)
1.4
จุดมุงหมายของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
1.5
โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs)
1.6
ความตองการการดูแลของผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
1.7
แนวคิดเกี่ยวกับญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
สวนที่ 2 ที่ ม าและการเตรี ย มความพร อ มจิ ต อาสาดู แ ลผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยของ
เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม และแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.1
แนวคิดตั้งตนกอนจะมาเปนการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
2.2
ความหมาย / ทัศนะของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
2.3
รูปแบบของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
2.4
กระบวนการของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
2.5
ปญหาและอุปสรรคของจิตอาสาดูแลผูป วยระยะสุดทาย
สวนที่ 3 การสื่อ สารระหว างบุ คคลเพื่ อ เป น การทบทวนใหเ ห็ นว า การสื่ อ สารมี
ความสําคัญอยางไรและมีบทบาทอยางไรในการเยียวยาญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ขอบเขตดานเวลา
ในการศึก ษาขอมู ล และดํา เนิน การวิ จัย โครงสร างการสื่อ สารและปฏิบั ติก ารแบบ
ประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายนี้ ผูวิจัยกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไว 10 เดือน โดยเริ่มจากการที่ผูวิจัยตองศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ
“การวิเคราะหการสนทนา” (Conversatio Analysis หรือ CA) ใหเขาใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัววิธี
วิทยาและการเก็บขอมูล ฐานคิดของวิธีวิทยา การใหความสําคัญตอขอมูลหลักคือขอมูลที่มาจากการ
พูดคุย (talk-in-interaction) รวมทั้งการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลภายใตขอบัง คับของวิธีวิทยานี้
ตองใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งตางจากงานวิจัยเชิงคุณภาพอื่น อีกทั้งวิธีวิทยานี้ยังเปนวิธีวิทยาที่คอนขาง
ใหมในวงการวิจัยสังคมศาสตรไทย รวมกับศึกษาเทคนิคในการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก
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(in-depth interview) และการสังเกตแบบจับประเด็นที่ตองรูวาจุดสําคัญของปรากฏการณที่สังเกต
คืออะไร ฝกฝนจนเกิดความชํานาญและหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
การสื่อสารระหวางบุคคลและโครงสรางการสื่อสาร
การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) เปนการถายทอดขอมูล
ความรูสึก นึกคิดและความตองการของผูสงสารไปยังผูรับสาร การสื่อสารระหวางบุคคลมักเปนการ
สื่อสารแบบสองทางและมีวัจนะภาษาหรือคําพูดและอวัจนะภาษาซึ่งเปนเรื่องของทาทางและอื่น ๆ
เขามาเกี่ยวของ แตบทบาทการเปนผูสงสารและผูรับสารอาจไมตายตัว เชนในบริบทงานสาธารณสุข
จิตอาสานาจะมีบทบาทเปนผูสงสารและญาติผูดูแลหรือผูปวยเปนผูรับสาร แตในบางครั้งผูปวยหรือ
ญาติผูดูแลก็อาจเขามามีบทบาทเปนผูสงสารและจิตอาสากลายเปนผูรับสารไดเชนกัน ดัง นั้นการ
สื่อสารสมดุลจะทําใหการพูดคุยระหวางคูสนทนาเปนไปโดยธรรมชาติ สงผลใหโครงสรางของการ
สนทนาแสดงไดถึงมุมมองเชิงประจักษในการสื่อสารระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติ
ผูดูแล
การดูแลแบบประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคองเปนการพยาบาลหรือการดูแลผูปวยในทางการแพทยที่มุง
ใหการดูแลเพื่อบรรเทาอาการของผูปวยมากกวาการรักษาทีส่ าเหตุของโรค เพราะผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคองนั้น มักจะเปนผูปวยระยะสุดทายที่กําลังอยูในภาวะสุดทายของชีวิต ซึ่งมัก เปน
อาการปวยที่บุคลากรทางการแพทยวินิจฉัยวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ
เพื่อคลายหรือบรรเทาอาการที่ไมพึงประสงค และเพื่อใหเกิดความสุขสบาย มีสภาพแวดลอมที่อบอุน
ใจสําหรับวันสุดทายหรือสัปดาหสุดทายของชีวิต (Michael Peters, 2011) หรือเปนการดูแลผูปวยที่
กําลังอยูในภาวะสุดทายของชีวิตใหสามารถเผชิญหนากับความตายไดอยางไมหวาดหวั่นพรั่งพรึง และ
สามารถตายไดอยางสงบสุข
อาสาขางเตียง
อาสาขางเตียงเปนคําเรียกเฉพาะ หมายถึงจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ผานการ
คัดเลือกและไดรับ จากการอบรมเชิง ปฏิบัติก าร “อาสาขางเตียง” จัดโดยเครือขายพุท ธิกาเพื่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม ครบทั้งหลักสูตร กลาวคือ จะตองผานการอบรม 2 วัน (ไป-กลับ) อบรม
เกี่ยวกับทัศนคติ ความรู เทคนิค และทักษะความชํานาญพื้นฐานทั้งทางรางกายและจิตใจ การจําลอง
เหตุการณ เพื่อยกตัวอยางการสื่อสารดวยคําพูดทั้งควรพูดและไมควรพูด แตไมรวมถึงการบอกขาว
ราย และการลงมือปฏิบัติเยี่ยมเยียนผูปวย สัปดาหละหนึ่งครั้งตอเนื่องกันเปนเวลา 3 เดือน เพราะผูที่
เจ็บปวยดวยโรคระยะสุดทายในโรงพยาบาล เปนอีกกลุมหนึ่งที่ตองการกําลังใจและการชวยเหลือดูแล
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จากคนรอบขาง แมวาโรงพยาบาลจะมีแนวทางการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูปวย แต
ระบบโรงพยาบาลก็มีภาระในการดูแลผูปวยเปนจํานวนมากและบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ จึงทําให
ไมสามารถตอบสนองตอความทุกขของผูปวยและครอบครัวไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะสภาวะทางจิตใจ
ที่เปนทุกขเนื่องจากความเจ็บปวยที่รักษาไมหาย จึงยังตองการการมีสวนรวมอยางเหมาะสม
ญาติผูดูแล
ญาติผูดูแล หมายถึงผูใหการดูแลผูอื่นที่ตองการพึ่งพา (dependent agent) โดยชวย
สงเสริม ความอยูร อดและปลอดภัยของบุคคลที่ตองการพึ่งพา เนื่องจากบุคคลนั้นไมส ามารถดูแล
ตนเองไดอยางเพียงพอ ซึ่งหากแบงตามความหมายของผูดูแลตามความสัมพันธระหวางผูแลและผูรับ
การดูแล จะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผูดูแลที่ไมเปนทางการ (informal caregiver) หมายถึง ผูดูแลที่
มีความสัมพันธสวนตัวกับผูปวย เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน เปนตน และ 2) ผูดูแลอยางเปน
ทางการ (formal caregiver) คือ ผูดูแลที่ไมมีความสัมพันธสวนตัวกับผูรับการดูแล โดยอาจจะไมรับ
หรือรับคาตอบแทนที่เปนคาจางหรือรางวัลตามขอตกลงก็ได ในงานวิจัยนี้ใชกลุมผูดูแลที่เปนญาติของ
ผูปวย หรือเรียกวาญาติผูดูแล เพราะจะสะทอนถึงการดูแลที่ถึงพรอมดวยความรักและความผูกพันของคนใน
ครอบครัวไดเปนอยางดี
ผูปวยกลุมโรค NCDs ระยะสุดทาย
โรค “NCDs” ยอมาจากคําวา Non-communicable diseases หมายถึง กลุมโรคไม
ติดตอทีไ่ มสามารถแพรกระจายโรคจากคนสูคนได โดยทั่วไปอาจเรียกวา กลุมโรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคที่
เกิดตอเนื่องยาวนาน และมีการดําเนินโรคเปนไปอยางชาๆ ซึ่งแตกตางจากโรคติดเชื้อสวนใหญ ที่มักมี
การดําเนินโรคอยางรวดเร็ว กลุมโรค NCDs ที่สําคัญประกอบดวย 4 กลุม ไดแก 1. กลุมโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด (รวมถึง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง) 2. กลุมโรคเบาหวาน 3. กลุม
โรคมะเร็ง และ4. กลุมโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด)
(WHO, 2012) เพราะการดําเนินโรคที่เปนไปอยางชา ๆ คนจํานวนมาก จึงเพิกเฉยและไมจัดการกับ
ปญหาดังกลาวตั้งแตระยะเริ่มตน ทําใหมีการสะสมของปจจัยเสี่ยงและไดรับการวินิจฉัยเมื่อโรคมีการ
ลุกลามไปมากแลว (Kangethe, S., 2009) จนกระทั่งลวงเลยมาถึงขั้นหมดทางเยียวยารักษา เห็นได
จากการที่ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บ ปวยดวยโรค NCDs ที่มัก จะทุก ขทรมานทั้ง ทางดานรางกาย
จิต อารมณ สัง คม และจิ ตวิญ ญาณ ทํา ใหคุ ณภาพชีวิ ตของผูป วยลดลง ผูป วยระยะสุดท ายมั ก
ออนเพลียมาก และไมสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดตามปกติ จึงตองการการดูแล
แบบองครวมที่ครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย จิต อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
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ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีประโยชนในแงของวิชาการซึ่งผูวิจัยขอใหรายละเอียดดังนี้
ผูใชประโยชนจากงานวิจัย
งานวิจัยนี้มุงเนนการสื่อสารของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่พูดคุยกับญาติผูดูแลที่
มีโ อกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณที่จะนํามาซึ่งการแนะนําที่เปนประโยชนและปลอบ
ประโลมใจซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ห ลั ง จากงานวิจั ยเสร็ จ สิ้ นลง ผูวิจั ยนํ าเสนอและเผยแพรต อเครื อข ายที่
ฝกอบรมจิตอาสาดูแลผูปวยระยะทาย เพื่อเปดประสบการณ กอเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิด
เปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานใหแกจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายกับ ญาติผูดูแล หรือใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการเปดศูนยดูแลผูปวยระยะสุดทายของโรงพยาบาลที่สนใจตอไป
การนําไปใชในทางปฏิบัติ
ผลการวิจัยเปนความรูที่สรางจากสิ่งที่คนใชในชีวิตประจําวัน เชน การใชคํา สีหนา
ทาทางและเทคนิคทางภาษารวมถึงวัฒนธรรมบางอยางที่ไมใชมาจากทฤษฎีจึงเทากับวาเปนการนํา
ของจริงมาใชประโยชน
ผลการวิจัยที่นําเสนอไดแกความสําคัญของการพูดคุย การประชาสัม พันธเ พื่อการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดดานการดูแลผูปวยระยะสุดทายโรค NCDs และเทคนิคการคุยของจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจะนําความรูมาแลกเปลี่ยนเพื่อเปนตัวอยางใหแกจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายคนอื่น ภายใตบริบทที่ ใกลเ คียงกันและยังเปนขอสังเกตใหกับบุคคลที่ตอง
พูดคุยสื่อสารกับผูปวยโรคเรื้อรังอื่น ๆ ได
การนําไปใชในมิติการจัดการ
งานวิจัยนี้ศึกษาการสื่อสารระหวางบุคคลดวยการอาศัยวิธีวิทยาที่สามารถวิเคราะหการ
สื่อสาร 2 ทางได อ ย า งตรงจุ ด ผลการวิ จั ย ทํา ให เ ห็ น โครงสร า งการสื่ อ สารในบริ บ ทของการ
จั ด การการดู แ ลแบบประคับประคอง เปนการเพิ่มความรูในเรื่องการสื่อสารระหวางบุคคลในมิติของ
สาขาวิชาการจั ดการที่เ ราจําเปนตอ งวิเ คราะหอยา งละเอียดจากปรากฏการณก ารสื่อสารจาก
ภาคสนาม
การแสดงใหเห็นการใชแนวคิดและทฤษฎีในชีวิตประจําวันและความแตกตางของการใช
แนวคิดและทฤษฎีระหวางตัวนักวิจัยและตัวผูถูกศึกษา
ประเด็นนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพในสังคมไทยพูดถึงนอย งานวิจัยนี้ทําใหเห็นวาจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายใชความรูจากการฝกอบรมที่เปนทฤษฎีจากสิ่งที่เขาเรียนมา ในการสนทนากับ
ญาติผูดูแลผูปวยหรือไม อยางไร การใชทฤษฎีนี้เปน “ปรากฏการณ” ซึ่งเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นอยาง
เปนธรรมชาติ
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การปฏิบัติเชนนี้ตางจากการใชทฤษฎีโดยนักวิจัยที่นําแนวคิดและทฤษฎีในรูปของตัวแปร ลง
ไปศึกษาปรากฏการณทางสังคม เราจะเห็นไดวาการใชทฤษฎีของนักวิจัยมีความหางจากปรากฏการณ
ที่ศึกษามากกวา การใชทฤษฎีโดยผูถูกศึกษาคือตัวจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนสิ่งที่อยูใน
ปรากฏการณทางสังคมโดยตรง มิใชเพียงแคสะทอนปรากฏการณทางสังคมดังที่นักวิจัยสังคมศาสตร
บางกลุมมีความเชื่อ เพราะการปฏิบัติเชนนั้นนักวิจัยไมไดลงไปสัมผัสปรากฏการณ การใชทฤษฎีโดย
การสื่อสารระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่พูดคุยกับญาติผูดูแล นาจะทําใหเราไดขอสรุป
บางประการวาทฤษฎีที่ถูกสรางขึ้นใชไดห รือไมได ดวยการดูจากการใชจริงในชีวิตประจําวัน หรือ
สถานการณจริงซึ่งนาจะแตกตางจากการที่ตัวนักวิจัยนําทฤษฎีมาลดทอนเพื่อคัดเลือกตัวแปร แลวนํา
ตัวแปรในทฤษฎีเหลานั้นไปทดสอบ
การประยุกตใชวิธีวิทยางานวิจัยสังคมศาสตรในทางการแพทยและสาธารณสุข
ประโยชนขอนี้มาจากฐานความเชื่อที่วา การจัดการปญหาในเรื่องตาง ๆ เราจําเปนตอง
อาศัยความรูหลายชุดจากหลายสาขา ดังนั้นการผสมวิธีวิทยางานวิจัยสังคมศาสตรศึกษา ในบริบท
ของการดูแลแบบประคับประคองซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข ทํา
ใหเกิดการพัฒนาความรูและมีผลตอการแกปญหาของคนไดในสังคมเปนอยางดี
การประยุกตใชใหเขากับหลักพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนามองการเจ็บปวยและความตายเปนสัจธรรมหรือความจริงของชีวิต การ
ชวยเหลือผูปวยถือเปนวาระสําคัญของญาติผูดูแล เพราะผูปวยจะไดยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นจากภาวะ
วิกฤต (Crisis)สูโอกาสดีที่สุดของชีวิตดวยการ “ตายกอนตาย” ซึ่งหมายถึง กิเลสในใจตายกอนที่รางกายจะ
ตายจริง ทานพุทธทาสภิกขุเรียกภาวะดังกลาววาเปนการ “ชวยใหตกกระไดพลอยโจน” อาจถึงขั้นดับไมมี
เหลือคือ บรรลุนิพพานดังกวีนิพนธที่พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ทานไดนิพนธไว ในปจจุบันนี้
ถือเปนแบบอยางที่ดี และสรางแรงจูงใจในการใหความชวยเหลือทางจิตใจใหแกผูปวยระยะสุดทายมี
ความสําคัญยิ่งและมีคาสูงสุดประการสุดทายที่มนุษยทุกคนควรจะไดรับกอนละโลกนี้ไป การชวยให
ผูปวยกลาเผชิญความตายอยางสงบมิใชเ รื่องสุดวิสัย แตจะตองมีการฝกฝนมาดีพอทั้งในสวนของ
ผูปวยและญาติผูดูแล เพราะการปฏิบัติตอความตายดวยการ “ชวยใหตายดี” และ “เตรียมตัวตายดี”
ล ว นขึ้ น อยู กั บ ประสบการณ ใ นการมองชี วิ ต และความตายของทั้ ง สองฝ า ยเป น สํ า คั ญ
(ประสาน ตางใจ, 2539) อีกทั้งบริบทสังคมหรือสิ่งแวดลอม ญาติมิตร ลวนมีสวนสําคัญยิ่ง ซึ่งพุทธศาสนามีทั้ง
หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหตายดีและเตรียมตัวตายดี
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีสวนชวยในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในแงของความจริงแทของการ
ดํารงชีวิตจวบจนกระทั่งการเผชิญความตายอยางสงบ และเพื่อใหการใชประโยชนจากงานวิจัยเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยไดวางแผนการถายทอดหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
ดวย
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การตอยอดทางการวิจัย
ในระหวางนี้ศึกษาระดับปริญญาเอก ผูวิจัยศึกษาและเขียนบทความเกี่ยวกับ การสราง
ทฤษฎีฐานรากจากรูปแบบและกระบวนการจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย สถาบันสุขภาพเด็ก
แหง ชาติม หาราชินี (รพ. เด็ก กรุง เทพมหานคร) ซึ่ง บทความดัง กลาวไดผานการพิจ ารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิและไดตีพิมพในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ฉบับ ภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร สัง คมศาสตร และศิล ปะ ปที่ 8 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2558 ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย: Thai-Journal Citation
Index (TCI) Centre) เปนการแสดงถึงการยอมรับบงเปนนัยวาผูวิจัยควรวิจัยในเรื่องทํานองเดียวกัน
การตอยอดและถือเปนการใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องของการวิจัยระดับประเทศ
กรอบความคิดของงานวิจัย
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่ก ล าวมา ผนวกกั บ ความเชื่อของผูวิ จัยที่ได ม าจาก
ประสบการณตรง นําไปสูการกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้
ตามที่องคการอนามัยโลกใหความสําคัญกับปญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณผูปวยโรค NCDs
ระยะสุดทาย การดูแลแบบประคับประคองจึงเขามามีสวนสําคัญเพราะเนนหลักการยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง เนนใหผูปวยและญาติเลือกการรักษา รับการดูแลตามที่ตองการและเปนการดูแลแบบองค
รวม ซึ่งจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและ
สัง คม ก็ได รับ การอบรมที่เ น นวิ ถีพุท ธและการดูแ ลแบบประคั บ ประคองดว ยการยึ ดผูป วยเป น
ศูนยกลางเชนเดียวกัน สงผลใหนําไปใชไดดีในการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายและญาติผูดูแล เพราะงานวิจัยนี้ตองการศึกษาวาแนวคิดและทฤษฎีที่จิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายใชในการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย เปนการศึกษาเทคนิค
และภาคปฏิบัติในการฝกทักษะดานการสื่อสารของจิตอาสา และในงานวิจัยนีจ้ ิตอาสาจะเปนผูเลือกใช
ความรูหรือทฤษฎีภายใตสถานการณจริงที่ตนเองเผชิญ ดังนั้นวิธีการนําความรูหรือทฤษฎีไปใช อาจไม
เหมือนกับจิตอาสาคนอื่นและอาจใชหรือไมใชความรูที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จัด
โดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ก็เปนไปได
แตง านวิจัยที่มีใหเห็นโดยทั่วไปจะเปนการวิจัยตามกระบวนทัศน เนนการตรวจสอบ
ทฤษฎี ผูวิจัยลงไปเก็บขอมูลผูเขารวมโครงการวิจัย แตเก็บขอมูลตางเวลา กลาวคือเก็บขอมูลจากจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายครั้งหนึ่งและเก็บขอมูลจากญาติผูดูแลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการ
เก็บขอมูลแบบแยกเก็บการเก็บขอมูลวิจัยแบบแยกเก็บนี้ ทําใหผูวิจัยเขาถึงความจริงที่จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายสรางรวมกับญาติผูดูแลผูปวยไดเพียงแคในระดับหนึ่ง ผลการวิจัยสะทอนการมี
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจริงในระดับหนึ่ง แตเปนความจริงที่ไมอยูบนพื้นฐานของการโตตอบอันเปนการ
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กระทําที่เราตองพบในการสื่อสารแบบเห็นหนาและทําใหความรูที่เกิดขึ้นในระหวางการพูดคุยสื่อสาร
สูญหายไป เชน ความรูเกี่ยวกับการใชสีหนา การใชคําและประโยคที่ไมอาจเขาถึงไดดวยวิธีการเก็บ
ขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ประเด็นนี้จึงทําใหงานวิจัยนี้ตองศึกษาดวยกระบวนทัศน ที่ใชวิธีการ
เก็บขอมูลดวยการบันทึกการสนทนาและวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยตองรวมเรื่องการใชภาษาที่มีความเฉพาะ
การใชสีหนา การใชอารมณ การประเมินและการจัดการเขาไปดวย การวิจัยลักษณะนี้จึงไมใชการ
เขาถึงความจริงตามแนวทางของทฤษฎีซึ่งเชื่อวาความจริงมีหนึ่งเดียว แตเปนความจริงของคนทีร่ ว มนิยาม
สิ่งตาง ๆ รวมกันและพยายามจัดการกับความจริงที่เกิดขึ้นชั่วขณะรวมกัน
บทสรุป
การเขาถึงความจริงของคนในสังคม จะตองอาศัยการพูดคุยในชีวิตประจําวันเปนหลัก แต
งานวิจัยนีต้ องการสรางความรูในเรื่องโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของ
อาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย ขอมูลที่นํามาใชในการตอบคําถาม
งานวิจัยนี้ สวนหนึ่งจะไดมาจากการพูดคุยของคูสนทนาในเรื่องที่มีความออนไหว ลึกซึ้ง และงายตอ
การกระทบกระเทือนจิตใจของคูสนทนา ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาการสนทนาในประเด็นที่ละเอียดออนเชนนี้
จะเต็มไปดวยเทคนิคและเปนการพูดคุยที่มีความหมายเฉพาะการประยุกตใชวิธีวิทยาที่สอดคลองกับ
วิธีก ารที่ผูใหขอมูล ในงานวิจัยใช จึงมีความเหมาะสมและสงผลใหงานวิจัยสะทอนถึงความจริงได
ใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาถึงโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิตอาสา
ขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย ขอมูลที่ใชตอบคําถามการวิจัยหลัก ๆ จะเปน
การพูดคุยในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและสําคัญอยางยิ่ง คือเรื่องญาติผูดูแลมีวิธีการจัดการรับมือกับการจาก
ไปของปวยระยะสุดทายที่อยูในการดูแลอยางไร เปนเรื่องที่มีความออนไหว ลึกซึ้งและงายตอการ
กระทบกระเทือนจิตใจของคูส นทนา ผูวิจัยเชื่อวาการสนทนาในประเด็นที่ละเอียดออนเชนนี้จะเต็มไปดวย
เทคนิคและเปนการพูดคุยที่มีความหมายเฉพาะ ดังนั้น การจะศึกษาและอธิบายในประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการพูดคุย จึงไมควรนําตรรกะงายๆ มาใชทําความเขาใจ
ผูวิจัยจึง เลือกใชวิธีวิท ยาทางสัง คมศาสตรไดแก วิธีวิท ยาการวิเ คราะหก ารสนทนา
(Conversation Analysis) เพราะสามารถเขาถึงปรากฏการณที่มีความซับซอนและใหความสําคัญกับ
บริบทที่สรางขึ้นในระหวางการสนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกันและแสดงใหเห็นถึงการสื่อสารทาง
สังคมที่แทจริงในเชิงประจักษ เนนถึงความจริงที่เกิดขึ้นของคูสนทนาในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ และสามารถ
ยืนยันความมีตัวตนของผูใหขอมูลหลักทุกคนไดดวยขอมูลจากวีดีทัศน ผูใหขอมูลหลักทุกคนมีที่มาที่ไป
มีหลักฐานรายละเอียดวาตรงตามขอบเขตที่งานวิจัยกําหนด สามารถตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความ
นาเชื่อถือของข อมู ล ได ซึ่ง เราอาจไมเ คยตั้ง คํ าถามแบบนี้กับ ผู ใหขอมูล หลัก ของงานวิจัยในบาง
กระบวนทัศน ผูวิจัยขอยกประเด็นนี้ไปอธิบายในบทที่ 4 วิธีวิทยาการวิจัยและการดําเนินการวิจัย
และแม ว า บทที่ 2 นี้ จ ะแสดงถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง แต อ ย า งไรก็ ต ามผู วิ จั ย
จะไมให ความสํา คัญ กับ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่มีอ ยูม ากจนเกิ นไป เพราะอาจทํา ใหเ สียความเป น
ธรรมชาติในการวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงคของการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ รวม
ทั้งสิ้น7 ประการ ไดแก
ประการที่ 1 เพื่อศึกษางานวิชาการในประเทศไทยเกี่ยวกับโครงสรางการสื่อสาร การ
ปฏิบัติการ แบบประคับประคองในการรับมือของญาติผูดูแลกับความตายของผูปวยที่เกิดจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง(Non-Communicable Diseases: NCDs) วามีการศึกษาในแงมุมใดบาง มีวิธีการศึกษา
และวัตถุประสงคใด ซึ่งชี้ใหเห็นวาในประเทศไทยยัง ขาดงานวิจัยในบริบทเดียวกันที่อาจตองใชวิธี
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การศึก ษาดวยวิธีวิจัยวิธีอื่น เพื่อใหเ กิดความแตกตางรวมถึงวัตถุประสงคของการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีทฤษฎีและงานวิจัยในขอนี้ มีความเปนสากล เปนการปฏิบัติเชนเดียวกับงานวิจัยเชิงปริมาณ
และงานวิจัยเชิงคุณภาพอื่น
ประการที่ 2 เพื่อเปนการลดการคาดการณเหตุการณบางอยางลวงหนา เนื่องจากผูวิจัย
จะไมตั้งขอสมมติฐานกอนวาผูใหขอมูลจะใหขอมูลใด โดยอางอิงจากพื้นฐานใดหรือปจจัยใดอยางไร
บาง การคาดการณลวงหนาจะทําไดยาก เพราะไมสามารถรูขอมูลตาง ๆ ลวงหนาได รวมถึงการแสดงออก
ถึงอารมณและกิริยาทาทางตาง ๆ ระหวางการพูดคุยดวย เชน จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายใช
เทคนิคอะไรในการพูดคุยกับญาติผูดูแลตอสิ่งที่ไมแนนอนในอนาคต ในกรณีนี้จิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายเปนผูควบคุมหัวขอการสนทนาหรือไม และใชเทคนิคอยางไรในการเปดโอกาสใหญาติผูดูแลได
ซักถาม หากจิตอาสาเปนผูควบคุมการพูดคุยใหเสร็จสิ้นลง จิตอาสามีวิธีปฏิบัติอยางไร การที่ผูวิจัยจะตอบ
คําถามเหลานี้ได จะตองวิเคราะหขอมูล การใชภาษาพูดและทาทางในระบบการผลัดเปลี่ยนกันพูด
(Turn-Taking System) จากวิดีทัศนหลายครั้ง เพื่อใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล
เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลในแตละเรื่องแลว จึงนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยไปเทียบเคียง
จะเห็นไดวามีการใชแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ภายหลังจากที่ผูวิจัยวิเคราะหและประมวลขอมูลแลว
วัตถุป ระสงคห ลัก ของการใชแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในงานวิจัยนี้ จึง ตางจากการใชแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยในงานวิจัย เชิงปริมาณอื่นที่นักวิจัยตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตั้งแต
ในชวงตน
ประการที่ 3 เพื่อเปนการศึกษาโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคอง
ที่เกิดขึ้นในการสนทนาระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายกับญาติผูดูแล โดยความรูที่ไดถือวา
เปนการอนุมานสิ่งที่ตองการศึกษาจากผูที่เกี่ยวของและมีปฏิสัมพันธเพื่อสรางความจริงเกี่ยวกับ แนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ความหมายที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีที่มาจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
การพูดคุยและการแสดงออก การแสดงปฏิกิริยา (Reaction) มากกวาทัศนะที่เกิดขึ้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมสวนใหญพบวา ทัศนะเหลานี้มักไดมาจากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
ที่นักวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี ทัศนะเกี่ยวกับที่มา มักจะถูกกําหนดและตีกรอบลวงหนาอยางเขมงวด
จากแนวคิดและทฤษฎี มิใชเปนแนวทางที่ถูกสรางขึ้นอยางอิสระภายใตบริบทของการสื่อสารเฉพาะ
ระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลที่แทจริง
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของงานวิจัยนี้ จึงไมไดกระทําไปเพื่อหาตัวแปรมาสราง
แบบสอบถาม และนําไปใชกับญาติผูดูแลในการหาคําตอบเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของ
ผูปวย จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทําใหผูวิจัยมีความรูเบื้องตนวา ที่ผานมามีผูกลาวถึงแนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยอยางกวางๆ ไวอยางไร
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ประการที่ 4 เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของการเลือกเทคนิคที่ไดจากการอบรมและการฝก
ทักษะภาคปฏิบัติการดานการสื่อสาร เชน คําพูดที่ควรพูด ทักษะการจัดลําดับการพูดคุย การเลือกใช
ประโยคคําถามที่ชวยกระตุนความคิด ความเขาใจของคูสนทนาออกมา และเพื่อนําไปกําหนดเปน
กรอบของการตั้งคําถามอยางกวางสําหรับสัมภาษณจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายในเชิงลึก
ประการที่ 5 เพื่อใชท บทวนแนวคิดและทฤษฎี เพื่อแยกแยะวาสิ่ง ใดคือสิ่ง ที่ม าจาก
แนวคิดและทฤษฎีและเมื่อจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายนําแนวคิดและทฤษฎีเ หล านี้ไปใชใน
สถานการณจริง จะสามารถนําไปปรับใชไดหรือไมและใชอยางไร ซึ่งถือเปนการประยุกตใชแนวคิด
และทฤษฎีในระหวางการมีปฏิสัมพันธ
การปฏิบัติเชนนี้ ถือไดวาเปนการนําทฤษฎีมาปรับใชในสถานการณจริง กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือเปนการนําทฤษฎีที่ก ลาวถึง มาเปรียบเทียบกับ ขอมูล ดิบ เมื่อมีผูนําไปใชในสถานการณจ ริง จะ
เหมือนหรือตางจากทฤษฎีที่อยูในรูปของงานเขียนเปนเลมที่ผานมาตามกระแสหลักอยางไร การใช
แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยนี้ จึงมิใชเปนไปเพื่อทดสอบสมมติฐาน เฉกเชนในงานวิจัยเชิงปริมาณที่
ถูกกําหนดจากแนวคิดและทฤษฎีตั้งแตแรกเริ่ม งานวิจัยเชิงปริมาณกําหนดวาผูวิจัยเปนผูนําทฤษฎีไป
ใช แตงานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเ ห็นวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนผูนําทฤษฎีไปใช ผูวิจัยทํา
หนาที่เพียงตรวจสอบวาผูที่นําทฤษฎีไปใชนําไปใชหรือไม อยางไร และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
งานวิจัยนี้จะใหคําอธิบายวาแนวคิดและทฤษฎีจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวิธีการที่
นําไปใช กลาวคือจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายนําทฤษฎีที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในสถานการณ
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ประการที่ 6 เพื่อใชเปนแนวทางการสังเกต แมวางานวิจัยนี้จะไมเนนถึงการเก็บขอมูล
ดวยการสังเกต แตจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีชวยสะกิดและเตือนใหผูวิจัยมีความไวเชิงทฤษฎี
(Theoretical Sensitivity) และจําเปนตองใชการสังเกตรวมดวย เชน เมื่อผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึกกับจิต
อาสา ผูวิจัยควรสังเกตวาจิ ตอาสา มีความอึดอั ดหรือลํ าบากใจในการทํากิจ กรรมในเรื่องใดบา ง
เนื่องจากความลําบากในการดําเนินกิจกรรมเชนนี้ อาจสะทอนถึง รูปแบบการฝกอบรมหรือความ
เหมาะสมในการใชเปนบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณในการอบรมจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายตอไป
ประการที่ 7 เพื่อใชในการอภิปรายผลเปนแนวทางการวิเคราะห วาสิ่งที่ผูวิจัยศึกษาไปสอดคลอง
กับแนวคิดและทฤษฎีหรือไมอยางไร มีประเด็นใดที่พองกับแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนความเชื่อของ
สัง คมไทย ผูวิจัยตองการชี้ใหเ ห็นวา การดําเนินการตามขอนี้ มิไดเ ปนไปเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เหมือนกับ งานวิจัย เชิง ปริม าณอื่น เนื่องจากจะไมมีก ารลดทอนตัวแปรมาจากทฤษฏีแลวศึก ษา
ความสัมพันธ มิไดมีแนวคิดและทฤษฎีเปนที่ตั้งกอนการวิเคราะหการสนทนา
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กลาวโดยสรุป การใชแนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเฉพาะ ผูวิจัยจะไมอาน
หรือทําความเขาใจในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป นการเจาะจง ไมยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอยางเขมงวด
เพราะงานวิจัยนี้ไมตองการใหความรูจากทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งครอบงําความคิดเวลาวิเคราะหขอมูล ไม
เปนแนวทางแกผูวิจัยวาผูวิจัยควรวิเคราะหสิ่งใดในบทสนทนาเพื่อใหตรงกับสิ่งที่แนวคิดและทฤษฎี
กล า วไว มิ ไ ด ต อ งการทดสอบทฤษฎี ดั ง เช น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณทั่ ว ไป การตรวจสอบความมี
ประสิทธิภาพของทฤษฎีที่งานวิจัยนี้จะชี้ใหเห็นวา วิธีวิทยาของงานวิจัยเชิง คุณภาพ มิใชเพียงชวย
สะทอนปรากฏการณตามที่นักวิชาการสวนใหญเขาใจ แตสามารถใชตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ของทฤษฎีดวย วาสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม การตรวจสอบก็ไมจําเปนตองอาศัยแบบสอบถาม แต
เปนการตรวจสอบความสามารถของทฤษฎีโดยตรง ในเหตุการณจริง ณ เวลาเฉพาะ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการ แบบประคับประคอง
ของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูป วยโรค NCDs ระยะสุดทาย
ผูวิจัยจําแนกแนวคิดและทฤษฎีซึ่ง แบง ออกเปน 3 สวน โดยเปนแนวคิดและทฤษฎีที่
นํามาใชศึกษาถึงโครงสรางการสื่อสารที่นํามาซึ่งแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยโรค NCDs
ระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล นอกจากนั้นยังทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ
แยกแยะวาสิ่งใดคือสิ่งที่มาจากแนวคิดและทฤษฎีและเมื่อจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายนําแนวคิด
และทฤษฎีเหลานี้ไปใชในสถานการณจริง จะสามารถนําไปปรับใชไดหรือไมและใชอยางไร แตจะไม
เนนเรื่องการปองกันตนเองจากโรค NCDs
สวนที่ 1 การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังระยะสุดทายแบบประคับประคอง
สวนที่ 2 ที่มาและการเตรียมความพรอมจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายของเครือขาย
พุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
สวนที่ 3 การสื่ อ สารระหว า งบุ ค คล เพื่ อ เป น การทบทวนให เ ห็ น ว า การสื่ อ สารมี
ความสําคัญอยางไรและมีบทบาทอยางไรในการเยียวยาญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง
นิยามและความหมาย “ผูปวยระยะสุดทาย”
ผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย หมายถึง ผูปวยที่มีอาการทรุดหนักลงเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง (Max
Watson, Caroline Lucas, Andrew Hoy and Jo Wells, 2009) หากจะกําหนดระยะเวลาที่จัดเปน
ระยะสุดทายใกลตายของชีวิต โดยทั่วไปในทางการแพทย คือ ระยะ 6 เดือนสุดทายกอนที่จะถึงแก
ความตาย (a person during the final six months of life) (Belinda Poor and Gail P.
Poirrier, 2007) ซึ่งภายในชวงระยะเวลานี้ ผูปวยอาจมีอาการหนักและอาจเสียชีวิตไดตลอดเวลา
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ประเด็นที่สําคัญ จะรูไดอยางไรวาเปน 6 เดือนสุดทายของชีวิต เพราะวาความตายนั้น ไมอาจมองเห็น
หรือกําหนดระยะเวลาได เชน ในกรณีผูปวยมะเร็ง ระยะสุดทายที่มีอาการของโรคในระยะลุกลามหรือ
ระยะแพรกระจาย จะปรากฏอาการทางรางกายและมีความรุนแรงที่แสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ใน
กรณีนี้ อาจสามารถทํานายระยะสุดทายของผูปวยได (โดยทั่วไปอาจอยูไดไมเกิน 6 เดือน) แตในภาวะอื่น ๆ
เชน โรคสมองเสื่อม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางปอด โรคตับแข็งหรือโรคไตวาย ซึ่งเปน
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ที่อาจมีอาการกําเริบเฉียบพลันไดในบางครั้ง จึงเปนการยากที่จะกําหนด
หรือทํานายถึงวาระสุดทายของชีวิตได แตก็อาจถือวาเปนระยะสุดทายของชีวิตได หากอาการปวยนั้น
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได อีกทั้งผูปวยมีแนวโนมทรุดลงเรื่อย ๆ อยางสม่ําเสมอ (Levey et al.,
2003) และมีอาการตางๆ ที่บงชี้ถึงการมีชีวิตอยูไดไมนาน ซึ่งตองทนทุกขทรมานตอความเจ็บปวด ทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ (Noble et al., 2010)
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผูปวยระยะสุดทายจะมีอาการหรือสวนที่เปนลักษณะ
สําคัญ 4 ประการ คือ
ประการที่ 1 ผูปวย (Patient) คือ เปนผูมีอาการเจ็บปวยดวยโรคอยางใดอยางหนึ่งหรือเปน
ผูที่กําลังอยูในระหวางการรักษาโรคจากแพทย
ประการที่ 2 อาการของโรค คือ โรคหรืออาการของผูปวยกําลังอยูในระยะสุดทายของ
โรคนั้น ๆ ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายได เชน เปนโรคมะเร็งระยะสุดทาย โรคสมองเสื่อมระยะสุดทาย
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย เปนตน
ประการที่ 3 ระยะเวลา คื อ ระยะเวลาสุ ดท า ยของชี วิต ผู ปว ย ก อนที่ ผูป วยจะตาย
โดยทั่วไปตั้งแต 1 วันสุดทายไปจนถึง 6 เดือนสุดทายของชีวิต
ประการที่ 4 คําวินิจฉัยแพทย ปวยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนผูปวย
ระยะสุดทายใกลตาย ถึง แมวาผูปวยจะไมตายตามคํา วินิจ ฉัยนั้น ก็ถือวาเปนผูปวยระยะสุดทาย
เชนเดียวกัน
ลักษณะอาการของผูปวยระยะสุดทาย
ในทางการแพทยแผนปจจุบันไดมีการศึกษาอาการของผูปวยระยะสุดทายไวแตกตางกัน
มากมาย (สิรินทร ศาสตรานุรักษและคณะ, 2547) แตเมื่อกลาวโดยสรุปพบวา มีอาการที่สําคัญ 2
ดาน ดังนี้
อาการทางกาย
ลักษณะอาการทางกายของผูปวยระยะสุดทายที่พบ จะมีลักษณะแตกตางกันไปตาม
อาการของโรคในระยะสุดทายนั้น เชน ผูปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ยอมมีอาการทางกาย
แตกตางจากผูปวยโรคสมองเสื่อมระยะสุดทาย หรือผูปวยดวยโรคมะเร็งระยะสุ ดทายยอมมีอาการ
ทางกายแตกตางจากผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองระยะสุดทาย แตจากการศึกษาอาการทางกายของผูปวย
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ระยะสุดทายในแตละรายของ Mount Sinai Hospital and Casey House Hospice (Puntillo, and
Standard, 2001) สรุป ไววา แมวาอาการที่แสดงออกทางกายของผูปวยระยะสุดทายจะมีความ
แตกตางกันตามอาการของโรค แตโดยสวนใหญผูปวยระยะสุดทาย มักจะมีอาการเหลานี้ที่แสดงถึง
ระยะสุดทายของชีวิต (Wright, et al. ,2008) ไดแก
1.1 อาการหลับ ผูปวยใกลตายจะดูเหมือนไมสามารถตอบสนองตอสิ่ง รอบตัวไดและใช
เวลาสวนมากในการนอนหลับนิ่ง ๆ
1.2 ความตองการอาหารและน้ําลดลง ผูปวยใกลตายจะมีความตองการอาหารและน้ํา
ลดลงจนกระทั่งรางการไมรูสึกตองการทั้งอาหารและน้ําตอไป
1.3 อุณหภูมิของรางกายจะลดลงและสีของผิวหนังผิดปกติ เชน มือ แขน และเทาของ
ผูปวยใกลตายจะเย็น การไหลเวียนของโลหิตนอยลงทําใหสีของผิวหนังเปลี่ยนไป
1.4 ความจําเลอะเลือน สับสน ไมรูเวลา สถานที่
1.5 อาการทุรนทุราย ผูปวยอาจทําอาการทุรนทุรายซ้ํา ๆ เชน ยกมือขึ้นลงบอย ๆ
1.6 ไมสามารถควบคุมการขับถายทั้งหนักและเบาได เพราะกลามเนื้อที่ ควบคุมอวัยวะ
บริเวณดังกลาวออนแรงลง
1.7 ปสสาวะลดปริมาณลง ผูปวยใกลตายจะมีปสสาวะลดลง เนื่องจากการดื่มน้ํานอยลง
รวมทั้งการหมุนเวียนของโลหิตจากไตลดลง
1.8 อาการน้ําคั่ง ผูปวยทําเสียงเหมือนพยายามดูดน้ําจากหลอดดูด เพราะรางกายผูปวย
ไมสามารถไอหรือขับเสมหะออกมาไดเอง ไมไดหมายความวาผูปวยมีอาการเจ็บปวยหรือหายใจไม
ออก
1.9 การหายใจผิดปกติ อาจมีอาการหายใจตื้นๆ หยุดหายใจเปนชวงๆ (Apnea) หรือ
หายใจเร็วกระชั้นแบบ Cheyne-Stokes หรือ Kussmaul Breathing ก็ได เนื่องจากภาวะความเปน
กรดดางในเลือดผิดปกติ การใสท อชวยหายใจหรือสายคาจมูก เพื่อใหออกซิเจนจึง ไมมีประโยชน
เพราะแทจริงแลวผูปวยไมไดขาดออกซิเจน แตผูปวยมีภาวะเลือดเปนพิษภายหลังจากอวัยวะตาง ๆ
ทํางานไมปกติ
อาการทางจิต
นัก จิต แพทยดา นการดูแ ลผูป วยระยะสุดท ายไดสัม ภาษณผูป วยในเมื องชิ คาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสรุปอาการทางจิต ซึ่งเปนปฏิกิริยาของผูปวยเมื่อไดรับขาวราย โดยเฉพาะ
ผูปวยระยะสุดทาย แบงไดเปน 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การปฏิเสธและการช็อก (Denial and Shock) อาการแรกของผูปวยเมื่อ
รับทราบผลการวินิจฉัยวาตนเองจะตองเสียชีวิต คือ ช็อก โดยชวงแรกอาจสงสัยวาจริงหรือไม วินิจฉัย
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ผิดพลาดหรือไม ผูปวยบางรายอาจตกใจและมีอาการงุนงง แลวจึงมีปฏิกิริยาตอตานการวินิจฉัยโรค
และบางรายอาจไมยอมรับไปตลอดวาเรื่องที่เกิดเปนความจริง
ระยะที่ 2 การโกรธแคน (Anger) ผูปวยจะรูสึกโกรธ คับของใจ หงุดหงิด หรือโกรธ
แคนที่ตนเองจะตองตาย เกิดความรูสึกวา “ทําไม” ตลอดเวลา ซึ่งเปนการหาสาเหตุเพื่อระบายความ
ผิดหวัง อาจโทษแพทยผูรักษา โทษพยาบาล โทษญาติ โทษกรรมพันธุ โทษสิ่งแวดลอม รวมถึงอาจ
โทษไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไมชวยเหลือตน
ระยะที่ 3 การตอรอง (Bargaining) ระยะนี้ผูปวยจะเริ่มยอมรับผลการวินิจฉัย และ
มีความคาดหวังวาจะหายได จึง ยอมรับ การรักษาทั้ง ทางแพทยแผนปจจุบัน แพทยทางเลือกหรือ
แพทยแผนโบราณ และมีการหาที่พึงทางใจ เชน การตอรองใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย และหวังวาการทํา
ความดี อุทิศตนเพื่องานศาสนา ทําพิธีตออายุ หวังปาฏิหาริย ตางๆ เนื่องจากยังยอมรับไมไดที่ชีวิต
จะตองจบลง
ระยะที่ 4 อาการซึมเศรา (Depression) ระยะนี้ผูปวยจะมีอาการซึมเศรา เพราะไม
สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญความตายได มีความรูสึกหมดหวัง อาจคิดฆาตัวตาย เศรา ทอแท หมดแรง
เบื่ออาหาร นอนไมหลับ หมดกําลังใจที่จะดํารงชีวิตตอไป
ระยะที่ 5 การยอมรับ (Acceptance) ระยะนี้ผูปวยจะรูวาความตายเปนกฎของ
ธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไมได สามารถพูดเรื่องความตายได พิจาณาเห็นสิ่งที่ดีๆ ในความตาย มีความสุข
กับเวลาที่เหลือ
ในการจัดเปน 5 ระยะนี้ ผูปวยบางรายอาจไมมีบางระยะ เชน ไมตอรองใดๆ แต
ซึมเศราทันที แตละระยะอาจเกิดขึ้นในผูปวยบางรายไมเทากัน และไมพรอมกัน บางรายอาจปฏิเสธ
ความจริงไปตลอดชีวิต และในบางรายอาจยอมรับความจริงไดเร็ว ปฏิกิริยาบางอยางอาจยอนกลับได
เปลี่ยนแปลงได เชน ตอนทราบผลการวินิจฉัยผูปวยยอมรับได แตพออาการเริ่มทรุดหนัก เชน เดิน
ไมไดชวยเหลือตัวเองไดนอยลง อารมณเปลี่ยนแปลงเปนโกรธหรือซึมเศราไดใหม ซึ่งเปนทฤษฎีที่
ครอบคลุม ยืดหยุนและสามารถเกิดขึ้นได (Prilleltensky, I., 2006) ซึ่งทั้งอาการทางกายและอาการ
ทางจิตที่เกิดขึ้นกับผูปวยระยะสุดทายนั้น ยอมสงผลตอการดูแลของญาติผูดูแลที่จะตองรับรู สังเกต
และทําความเขาใจเพื่อดูแลอยางประคับประคองไดอยางถูกตองและเหมาะสม
วิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ในทางการแพทยแผนปจจุบัน วิธีการที่ยอมรับกันและใหนํามาใชเปนวิธีการดูแลผูป ว ยระยะ
สุดทาย คือ “การดูแลแบบประคับประคองโดยองครวม” จะเห็นวา การดูแลผูปวยแบบนี้เปนการนํา
หลักการดูแลสุขภาพที่สําคัญ 2 วิธีมาผสมประสานกัน คือ (1) การดูแลแบบประคับประคอง (palliative
care) และ (2) การดูแลแบบองครวม (holistic care) ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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1. การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care)
คําวา “holistic care” และ “end-of-life care” เปนคําที่มีความหมายเดียวกัน
(synonyms) กับ คําวา “palliative care” ซึ่งแปลวา การดูแลแบบประคับประคอง คือ การ
พยาบาลหรือการดูแลผูปวยในทางการแพทย ที่มุงใหการดูแลเพื่อบรรเทาอาการของผูปวยมากกวา
การรักษาที่สาเหตุของโรค เพราะผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง มักจะเปนผูปวยระยะ
สุดทายที่กําลังอยูในภาวะสุดทายของชีวิต มักเปนอาการปวยที่บุคลากรทางการแพทยวินิจฉัยวาไม
สามารถรักษาใหหายขาดได โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อลด คลาย หรือบรรเทาอาการที่ไมพึงประสงค
และเพื่อใหเกิดความสุขสบาย มีสภาพแวดลอมที่อบอุนใจ สําหรับวันสุดทายหรือสัปดาหสุดทายของ
ชีวิต (Roussean, 2003) กลาวคือ เปนการดูแลผูปวยที่กําลังอยูในภาวะสุดทายของชีวิตใหสามารถ
เผชิญหนากับความตายไดอยางไมหวาดหวั่นพรั่งพรึง และสามารถตายไดอยางสงบสุข (Connor,
2009)
จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวถึงการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองที่ใช
ในประเทศแคนาดา (Canadian Hospice Palliative Care Association) ซึ่งสนับสนุนคําจํากัดความ
ขององคการอนามัยโลก (WHO) และชี้ใหเห็นวาการดูแลระยะสุดทายของชีวิตในทุกมิติ (Grunfeld,
et al., 2004) มีองคประกอบ ดังนี้
1. เนนผูปวยและครอบครัวเปนสําคัญ (Patient-Family Focused) เพราะผูปวยเปน
สวนหนึ่งของครอบครัว ครอบครัวจึงเปนสวนสําคัญในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับกระบวนการตายที่
จะเกิดกับผูปวยในเวลาอันใกล
2. การดูแลที่มีคุณภาพสูง (High Quality) การดูแลแบบประคับประคองจะใชหลัก
จริยธรรม ในการประเมิน บอกความจริง และมีความเปนสวนตัว มาตรฐานการปฏิบัติขึ้นกับหลักการ
ที่ไดรับการยอมรับ และไดมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวของ
3. ปลอดภัยและมีประสิทธิผล (Safe and Effective) สถานที่พักรับรองสําหรับการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคองจะสามารถไววางใจได มีความเปนสวนตัว ปราศจากการการคุกคาม
หรืออคติ
4. สามารถเขาถึงสถานพยาบาลไดเทาเทียมกัน (Accessible) รวมถึงการใชเวลาเขาถึง
พื้นที่บริการเพื่อรับการดูแลแบบประคับประคอง ถึงแมจะอยูที่บานหรือไมวาที่ใดก็สามารถเขาไปใช
บริการไดในสถานพยาบาลใกลเคียง
5. การมีทรัพยากรอยางเพียงพอ (Adequately Resource) ไดแก การเงิน ทรัพยากร
มนุษย แหลงขอมูล กายภาพ และการติดตอสื่อสาร เปนตน
6. ความรวมมือ (Collaborative) มีการสื่อสารระหวางคณะทํางานสําหรับสถานที่
ดูแลผูปวย เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในองคกรรวมกับพันธมิตร
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7. ใหการดูแลบนฐานความรู (Knowledge Based) ใหการศึกษาอยางตอเนื่องทั้งแก
ผูปวย ครอบครัว ญาติผูดูแล เจาหนาที่และผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะบุคคลเหลานี้ลวนมีความสําคัญ
ตอการจัดการดูแลใหการดูแลแบบประคับประคองมีคุณภาพสูงขึ้น
นอกจากนั้ น เอส.เอ แล็ ค (S.A. Lack) ได ก ล า วถึ ง วิ ธี ก ารดู แ ลผู ป ว ยระยะ
สุ ด ท า ยแบบประคับประคองที่มีการนําไปใชกับผูปวยมะเร็งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวิธีการดังนี้
(Lack, 1977)
1. ดู แ ลผู ป ว ยแบบครอบคลุ ม (Total Care) เป น การดู แ ลผู ป ว ยเฉพาะราย
(Individual Care) ในฐานะบุคคลที่มีความตองการทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. ควบคุมอาการตาง ๆ อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรค และจากการวินิจฉัยโรค
ควรบอกผลการวินิจฉัยดวยความระมัดระวัง เพราะผูปวยระยะสุดทายเกิดความสะเทือนใจงาย ดังนั้น
การควบคุมอาการตาง ๆ จึงรวมไปถึงการปองกันมิใหผูป วยไดรับการกระทบกระเทือนทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ
3. ควบคุมความเจ็บปวด ซึ่งมิใชความเจ็บปวดทางดานรางกายเทานั้น แตรวมไปถึงความ
เจ็บปวดในรูปแบบอื่นๆ ดวย เชน ความเจ็บปวดดานจิตใจ เศรษฐกิจ สัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนตน
ซึ่งมีหลักในการควบคุมความเจ็บปวด ดังนี้ (1) ควบคุมความเจ็บปวดอยางตอเนื่อง ไมตองรอใหปวด
แลวจึงใหยา เพราะเปนการเพิ่มความทุกขทรมาน ความวิตกกังวลใหแกผูปวย เนื่องจากผูปวยจะมี
ความกลัวและกังวลวาจะเจ็บปวดอีกซึ่งความทุกขทรมานจากความคิดถึงความเจ็บปวด จะยิ่งทําให
ผูปวยรูสึกเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น (2) ใหผูปวยตื่นมีสติอยูกับครอบครัว และเพื่อน โดยไมใหยาที่ทําให
ผูปวยอยูสภาพหลับตลอดเวลา (3) ใหผูปวยมีชีวิตอยูอยางคนปกติ เจ็บปวดนอยที่สุด และ (4) ใหผูปวย
รูสึกสบาย มีอิสระในการเคลื่อนไหว จึงนิยมใหยาทางปากหรือยาเหน็บทางทวารหนัก
4. ใหการประคับประคองจิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณของผูปวย โดยไมทอดทิ้ง รับ
ฟงและใหความชวยเหลือแกผูปวย
5. ใหการดูแลครอบครัวของผูปวยในระหวางกระบวนการเศราโศกที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสีย โดยใหการประคับประคองดูแล ทั้งกอนผูปวยเสียชีวิตและภายหลังจากผูปวยเสียชีวิตแลว
จะเห็ น ว า วิ ธี ก ารดู แ ลผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยแบบประคั บ ประคอง ทั้ ง ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เปนวิธีการที่มีลักษณะเปนองครวมที่เนนใหความสําคัญในทุกๆ
ดาน ไมวาจะเปนผูปวย คณะแพทยหรือพยาบาล จิตอาสา และญาติพี่นอง ซึ่งลวนมีบทบาทสําคัญตอ
การดูแลผูปวยระยะสุดทายทั้งสิ้น ซึ่งในประเทศไทยก็ใหความสําคัญกับ“การแพทยแนวมนุษยนิยม”
(Humanistic Medicine) หมายถึง การดูแลสุขภาพและการบําบัดรักษาที่เ นนใหความสําคัญกับ
“ภาวะความเปนมนุษย” ของแตละบุคคลเปนสําคัญนัน่ ก็คือ เนนการบําบัด ดูแล รักษาโดยเนนหรือ
ใหความสําคัญกับผูปวยเปนสําคัญ ในแงนี้แพทยหรือพยาบาลจึง ทําหนาที่เปนเพียงเปน “ที่ปรึกษา
ทางการแพทย” เทานั้น สวนผูปวยเปนกลายเปนผูดูแลและบําบัดรักษาดวยตนเอง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2540)
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1. การดูแลแบบองครวม
การดูแลแบบองครวม (Holistic Care) แทจริงแลว วิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับ ประคองดัง กลาวขางตน มีหลักการและวิธีก ารที่เปน “การดูแลสุขภาพแบบองครวม
(holistic health care) อยูในตัว ดังที่ไดกลาวแลว แตเพื่อใหเห็นวิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคองโดยองครวมใหชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น (Thomas Lathrop Stedman, 1995)
โดยในแตละมิติมีวิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองดังนี้ (ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย,
และคณะ , 2550)
1. การดูแลแบบประคับประคองในมิติทางดานรางกาย
เปนมิติที่แสดงอาการออกมาอยางชัดเจน ไมวาจะเปนภายนอกรางกายหรือ
อวัยวะภายนอกที่สามารถมองเห็นได หรือภายในรางกายหรืออวัยวะภายใน เชน ปอด ตับ ลําไส ซึ่ง
เมื่อผูปวยอยูในระยะสุดทายของโรค รางกายโดยรวมจะมีการแสดงออกอยางชัดเจน เชน ซูบซีด ผอมแหง
รางกายเนาเปอย เจ็บปวดอยางรุนแรง เปนตน การดูแลประคับประคองผูปวยระยะสุดทายในมิตินี้ จึง
ใหความสําคัญตอการทําใหผูปวยคลายความทรมานอยางเต็มที่ มากกวาการใชเครื่องชวยพยุงชีวิต
การดูแลมิติทางดานกายที่ไมเพียงพอจะมีผลกระทบตออารมณ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูปวย
อีกทั้งมีผลทําใหไมสามารถเขาสูวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบได (Clarke, et al., 2003) ดังนั้นการดูแล
มิติทางดานรางกาย จึงมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผูปวย
ระยะสุดทาย ซึ่ง จะชวยทําใหญาติผูดูแลและผูใหก ารรักษา สามารถดูแลผูปวยระยะสุดทายไดถูกตอง
เหมาะสมขึ้น อันจะเปนผลดีอยางยิ่งตอผูปวย เพราะสามารถลดการรักษาที่ไมจําเปน
2. การดูแลแบบประคับประคองในมิติทางดานจิตใจ
การดูแลผูปวยที่กําลังจากไป รวมทั้ง การที่ตองเผชิญกับการตอบสนองทาง
อารมณของผูบุคคลรอบขางในลักษณะตาง ๆ อาจทําใหญาติผูดูแลรูสึกขัดแยง เศรา หดหู สิ้นหวังฯลฯ สิ่ง
เหลานี้อาจเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดตามปกติ โดยเฉพาะในผูปวยที่อยูนาน หรือเปนผูปวยที่ตองเสียชีวิต
กอนเวลาอันควร สิ่งสําคัญคือจะปรับทาทีอยางไรกับสภาพเหลานี้ หลายคนใชวิธีการปฏิเสธหรือละทิง้
ความรูสึกที่เกิดขึ้น (emotionally disengaging) การทําเชนนี้อาจสงผลใหเกิดอาการเฉยชา (emotionally
distancing) และมีผลตอทักษะการเขาถึงความรูสึกและจิตใจของผูปวยและครอบครัวอีกดานหนึ่ง การ
ที่จะชวยรักษาจิตใจของญาติผูดูแลคือ จะตองเขาใจธรรมชาติของชีวิตและของโรค ญาติผูแลควรทํา
หนาที่ของตนใหเต็มที่ทั้ง curative careและ holistic care และเขาใจวาอาจมีปจจัยที่ควบคุมไมได
อีกมากที่ทําใหผลที่ไดไมเปนไปตามที่ตองการ(หลักอุเบกขา) สวนการดูแลจากภายนอกเชนการจัดตั้งกลุม
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่อาจมีการชวยเหลือกันโดยการรวมรับรูเรื่องราวที่ผานมา (sharing
narrative) ซึ่งสามารถชวยในการทําความเขาใจปญหา ลดความตึงเครียดดวยการพูดคุย มีการเรียนรู
เกี่ยวกับความตาย โดยเปนการจัดกิจกรรมเรียนรูศาสตรตาง ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ เนนใหมี
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การสํารวจและสะทอนความรูสึกที่แทจริงภายใน (Personal Reflection) อันนําไปสูการพัฒนาความ
เขาใจเรื่องชีวิตและความตายอยางแทจริง (Clarke et al., 2003)
3. การดูแลแบบประคับประคองในมิติทางดานสังคม
การดูแลญาติผูดูแล ครอบครัวและผูปวยระยะสุดทายตองถือวาเปนหนวยเดียวกัน
(Unit of care) มิติท างสังคมจึง มีผลตอผูปวยอยางมาก โดยเฉพาะสัง คมที่อยูใกลชิดผูปวย คือ
ครอบครัวของผูปวยเอง ครอบครัวจึงถือวาเปนสังคมที่มีอิทธิพลตอจิตใจของผูปวยระยะสุดทายอยาง
มาก (Michael Peters, 2008) ผูปวยบางรายไมอยากมีชีวิตอยู หรือไมมีกําลังใจที่จะอยู มาจาก
ครอบครั ว เปน สํ า คัญ จะเห็ น ว าภาวะจิ ต ใจของผูป ว ยระยะสุ ดท า ยที่สํ า คั ญ มากอย า งหนึ่ ง คื อ
ความรูสึกโดดเดี่ยว หรือไมอยากตายอยางโดดเดี่ยวนั่นเอง (Edwards,B.,&Clarke,V.,2004) ดังนั้น
คําวา “ครอบครัว” ในที่นี้หมายถึง บุคคลใกลชิดที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาวะของผูปวย ซึ่งตาม
หลักการแบบประคับประคองในมิติทางดานสังคมหรือครอบครัวของผูปวย (Horowitz, A., 2005)
โดยทั่วไปมีหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
3.1 การไดเขาเยี่ยมผูปวย (Access) การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ดีควรสงเสริม
ใหเกิดความสัมพันธที่แนนเฟนในครอบครัว จากการศึกษาการเยี่ยมเปนการชวยเหลือดานจิตใจสําคัญ
สําหรับผูปวยในระยะสุดทาย ที่มักกลัวการถูกทอดทิ้ง ผูปวยตองการไดอยูทามกลางคนที่รักในสถานที่ที่มี
ความเปนสวนตัว เนื่องจากเวลาที่เหลืออยูอยางจํากัดอาจเปนโอกาสสุดทายที่ไดแสดงความรูสึกที่ดีระหวาง
กัน ไดกลาวคําอําลาสั่งเสียหรือใหอโหสิกรรมตอกัน (วรรณา จารุสมบูรณ และวริสา กริชไกรวรรณ,
2550)
3.2 การใหขอมูลและการสนับสนุน (Information and Support) ควรมีการ
สื่อสารและ ใหขอมูลขาวสารแกผูปวยและครอบครัวเปนระยะ การทราบขอมูลอยางเหมาะสมทําให
ครอบครัวสามารถปรับตัว วางแผนอนาคตไดดีขึ้น ทั้งสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจการดูแลที่สูงขึ้น
(Belinda, 2001) การสื่อสารที่ดีควรเปนสองทาง โดยเริ่มจากการประเมิน และรับฟงความตองการของ
ผูปวยและครอบครัว การใหขอมูล ก็ควรมีวธิ ีการที่เหมาะสม สําหรับการปวยเฉียบพลันขอมูล ตางๆ ที่
ยังสับสน ควรมีการกําหนดบุคคลที่ครอบครัวจะมาติดตอพูดคุยใหชัดเจน
3.3 การมีสวนรวมในการดูแล (Involvement Caregiving Activities) การที่
จะสามารถปรับบทบาทของครอบครัวจากผูที่ตองไดรับการดูแลมาเปนสวนหนึ่งของทีมที่ดูแลได โดย
การสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูปวย การกระทําดวยความรักทําใหผูปวยมีความอบอุนและ
รูสึกถึงความมีคุณคา สวนครอบครัวที่ไดดูแลจะรูสึกวาไดทําสิ่งที่เปนประโยชนเสริมความเขมแข็งใน
ตัวเอง และสามารถกาวผานความเศราโศกและความสูญเสียไดดีขึ้น (รวี เดือนดาว, 2547) การดูแล
อาจเปนเรื่องเล็กๆ เชน การบีบนวด การอานหนังสือใหฟง หรือสิ่งที่ตองใชทักษะเชน การชวยพลิกตัว
การดูดเสมหะ ตลอดจนเรื่องที่ยากกวา เชนการชวยเช็ดตัวและแตง กายผูปวยหลัง เสียชีวิตในทาง
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จิตวิทยาแลว สิ่งเหลานี้ถือเปนการเปดโอกาสใหครอบครัวเขามามีสวนรวม (Family Intervention)
ในการดูแลอยางหนึ่ง
4. การดูแลแบบประคับประคองในมิติทางดานจิตวิญญาณ
คําวา “จิตวิญญาณ” (Spiritual) หมายถึง สวนที่ลึกซึ้งของจิตใจ เปนความรูสึก
ที่บุคคล แตละคนผูกพัน ยอมรับ รัก ยกยอง บูชา อะไรบางอยางและความรูสึกดังกลาวก็ทําใหเกิด
พลังใจ เกิดความหวัง ความสงบสุขแกบุคคลนั้น เชน คนบางคนมีความศรัทธาทางศาสนา ศาสนาจึง
อาจเปนจิตวิญญาณของตนได แตหากไมไดรับการดูแลอยางเพียงพอจะมีผลกระทบตอมิติสุขภาวะ ดาน
อื่นๆ
จะเห็นวา การดูแลแบบประคับประคองจะพยายามเขาใจภาวะจิตวิญญาณของ
ผูปวยระยะสุดทาย แสดงออกถึงการใหความสําคัญ ตอเรื่องความเปนอิสระ เปนตัวเองของบุคคล
(Autonomy) ความแตกตางเฉพาะตัวบุคคล และถือเปนองคประกอบหนึ่ง ของคุณภาพแหง การ
บริการสุขภาพ (Jo, 2007) ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลละเลยความเปนองครวม โดยมุงแตจะรักษา
ดูแลเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ก็จะสงผลกระทบตอบุคคลนั้นทําใหเกิดความรูสึกวิตกกังวล หวาดกลัว
ทอแท สิ้นหวัง เปราะบางตอปญหา รูสึกวาเหวโดดเดี่ยว ทําใหอาการปวยไขทรุดลงหรือไมตอบสนองการ
รักษา หรืออาจถึงขั้นปฏิเสธการรักษาก็ได
ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาวิธีการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองโดย
องครวมแลว จะทําใหเห็นภาพในแตละมิติที่ชัดเจน ซึ่งแตละมิติความสัมพันธและมีความสําคัญตอมิติ
อื่นๆ ในการดูแลแบบประคับประคองจะขาดมิติใดมิติหนึ่งไมได ทุกมิติจะตองไดรับการตอบสนองที่
เทาเทียมกันหรือใกลเคียงกัน และเมื่อนั้นจะนําผูปวยระยะสุดทายไปสูจุดหมาย คือ การตายอยางสงบ
และสมศักดิ์ศรี
จุดมุงหมายของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
การดูแลผูปวยระยะสุดทายมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ผูปวย กลาวคือ ผูปวยแมจะยูในอาการปวยหนัก แตก็ยังมีความสําคัญในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่ง ที่มี
สติปญญา มีความรู มีความสามารถที่จะคิด พูดและทําตามที่ตองการไดดวยตนเอง ดังนั้น แมเขาจะ
อยูในอาการปวยหนัก แพทยหรือพยาบาลผูรักษา ก็ควรเอื้ออํานวยใหเขาอยูในสภาพที่เหมือนวายังพอ
ชวยเหลือตัวเองได ควรใหเขาอยูในสภาพดูดีจนกระทั่งวาระสุดทายแหงชีวิต การเสียชีวิตอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของผูปวย จึงเปนจุดหมายที่สําคัญที่สุด (สุรีย กาญจนวงศ, 2551) เนื่องจากผูปวยระยะ
สุดทายไมสามารถรักษาใหหายได วิธีการ ที่นํามาใชในการดูแลรักษาจึงเปนวิธีการแบบประคับประคอง
ชีวิตของผูปวยใหไปถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตอยางสงบที่ เรียกวา “การตายที่ดี” หรือ “การตายอยางมี
ความสุข” (Good death or Dying well) คือ การตายที่ไดรับการดูแลในวาระสุดทายของชีวิตที่มุง
บรรเทาอาการเจ็บปวดใหเกิดขึ้นนอยที่สุด และสอดคลองกับความปรารถนาของผูปวยและสมาชิกใน
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ครอบครัว รวมถึงความปรารถนาในทางสังคม จิตใจ และปรัชญาความคิดที่สําคัญของผูปวยอีกดวย
เชน การรักษาความสัมพันธที่ใกลชิดกับคนรัก, ความสามารถยอมรับหรือเผชิญหนากับความตายที่
กําลัง ใกลเขามาหาตนเองไดอยาไมหวาดหวั่น,การตายในวาระสุดทายของชีวิตที่ยาวนานเพียงพอ
สําหรับการตอบสนองตอชีวิตได และการตายที่ไมรูสึกเหมือนกับวาเปนภาระใหกับคนรักหรือคนที่อยู
เบื้องหลัง เปนตน (Mary, T., & Karen, S., 2005) ดวยเหตุนี้การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มุงรักษา
เกียรติและศักดิ์ศรีของผูปวยระยะสุดทายใหมีภาวะแหงการตายที่ดี จึงตองเปนการกระทําที่แสดงให
เห็นถึงความเคารพในความเปนมนุษยของผูปวย ที่เปนการชวยใหการตายที่หลีกเลี่ยงไมได เปนไปดวย
ความสงบและเคารพในความเปนมนุษย Dying with Peace and Dignity) ซึ่งความสงบนั้น ควรเกิด
ทั้งในระดับของผูปวยและคนรอบขาง (กิตติกร นิลมานัต, 2555)
โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)
เนื่องจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) มีร ะยะของการแฝงตัวนานกอนเกิดโรค การ
เปลี่ยนแปลง ของรางกายจากโรคไมติดตอในระยะแรกนั้นมักไมมีอาการ คนจํานวนมากจึงเพิกเฉย
และไมจัดการกับปญหาดังกลาวตั้งแตระยะเริ่มตน ทําใหมีการสะสมของปจจัยเสี่ยงและไดรับการ
วินิจฉัยเมื่อโรคมีการลุกลามไปมากแลว อีก ทั้งยัง มีระยะเวลาการดําเนินโรคที่ยาวนาน ดังนั้นการ
ปองกันควบคุมและจัดการโรคตองการการดูแลอยางตอเนื่อง (Kangethe, 2009)
“องคก ารอนามัยโลกไดก ลาวไววา กลุม โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวานนี้
สามารถปองกันควบคุมไดถึงรอยละ 80 ถามีมาตรการดําเนินการลดปจจัยเสี่ยงและปจจัยกําหนด
การระบาด ในวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชนและอิทธิพลจากชุมชนภายนอก” อางใน เครื่องมือ
ประเมิน นโยบายการบริการสุขภาพความรวมมือการบูรณาการและเสริมสรางสมรรถนะชุมชน ในการ
ปองกันและจัดการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2554 อยางไรก็ตามแมวาโรค NCDs เปนโรคที่
ปองกันได แตกลุมปจจัยเสี่ยงของโรค NCDs มีหลายลักษณะและหลายระดับ เปนปจ จัยเสี่ยงที่ทั้ง
ตอเนื่อง ซับซอน มีปฏิสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน การปองกันโรค NCDs โดยการลดปจจัยเสี่ยงนั้นมี
ความสํ าคั ญ แต อาจไม เ พี ยงพอในการหยุ ดยั้ ง การดํ าเนิ นโรคและการลดผลแทรกซ อนที่ ต ามมา
ซึ่งคุณภาพของระบบบริการสุขภาพเปนปจจัยกําหนดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการปองกัน ควบคุม
จัดการกับปจจัยเสี่ยงและโรค NCDs เพื่อลดความพิการและการตายกอนวัยอันควร ทั่วโลกไดมีการ
พัฒนาแนวคิด เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการสุขภาพในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงและโรค NCDs เชน
1. รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ; Wagner’s Chronic care Model
ในป ค.ศ.2002 Edward Wagner ไดเสนอรูปแบบการดูแลกลุมเสี่ยง/กลุมปวยโรค
NCDs ซึ่งปรับจากการดูแลแบบระดับบุคคลมาเปนการดูแลแบบบูรณาการเขาถึงประชากรและการ
ปองกันมากขึ้น เปาหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธทางคลินิก โดยมีการปรับกระบวนทัศนใหม
ของการจัดการภาวะเรื้อรังที่มากกวาการรักษาทางการแพทย แตรวมถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
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กลุมเสี่ยง/กลุมปวย และบุคลากรทางการแพทย บทบาทของกลุมเสี่ยง/กลุมปวยมิใชเพียงผูรับ การ
ดูแลรักษาแตเปนสวนหนึ่งของทีมการดูแลรักษา พื้นที่การดูแลกลุมโรค NCDs จะเกิดขึ้นใน 3 สวนที่
ซอนทับกัน คือ สวนที่ครอบคลุมทั้งหมด ไดแก ชุมชนที่ประกอบดวยนโยบายและทรัพยากรในชุมชนทั้ง
สาธารณะหรือเอกชน สวนวงในที่ซอนทับอยูคือ ระบบสุขภาพรวมถึงการเบิกจายคารักษาพยาบาลและ
หนวยงานบริการสุขภาพ ประกอบดวยโรงพยาบาลที่ใหบริการแบบบูรณาการและผสมผสาน โดยทีม
แพทย พยาบาล และสหวิชาชีพ 3 สวนนี้ มีองคประกอบที่จําเปน 6 องคประกอบคือ ทรัพยากรและ
นโยบายของชุม ชน ที่มีก ารเชื่อมโยงกับ หนวยงานบริก ารสุขภาพ หนว ยงานบริก ารสุขภาพ ที่ มี
โครงสราง เปาหมาย และคานิยมประกอบเปนรากฐานใหองคประกอบอื่นๆ การสนับสนุนการดูแล
ตนเอง การออกแบบระบบบริการ โดยทีมสหวิชาชีพทั้งทางการแพทยและทางสาธารณสุขที่ประสาน
ดําเนินการอยางครอบคลุม เพื่อการดูแลกลุมเสี่ยง/กลุมปวยในระยะยาว การสนับสนุนการตัดสินใจ
และระบบขอมูลทางคลินิก
2. รูปแบบการดูแลโรค NCDs แบบขยาย ; The Expanded Chronic Care Model
Victoria Barr และคณะ ไดเสนอรูปแบบการดูแล กลุมปกติ/กลุมเสี่ยง/กลุมปวยโรค
NCDs โดยปรับจาก Wagner’s Chronic care Model ดวยการประยุกตหลักการสรางเสริมสุขภาพ
สงเสริมนโยบาย เพื่อสุขภาพชุมชน ปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และสนับสนุนการมี
สว นร ว มของชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพชี วิต และใหเ กิ ดผลลัพ ธ ดา นสุข ภาพที่ ดีขึ้ น ของประชาชน
(Population Health Outcomes) นอกเหนือจากผลลัพธทางคลินิก
3. WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework
เนื่องดวยทรัพยากร และปจจัยสําคัญอื่นๆ ของแตละประเทศที่ไมเทากัน ทําใหเกิด
ขอจํากัดในการดําเนินงานตามรูปแบบการดูแลโรค NCDs ในป ค.ศ.2002 องคการอนามัยโลกได
พัฒนา WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework ขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศที่แตกตางกัน โดยไดใหความสําคัญตอเปาหมายการจัดการโรค
(Disease Management) ที่ 3 ระดับของการดูแลสุขภาพ ไดแกระดับจุลภาค (Micro Level) หรือ
ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับกลาง (Meso Level) หรือระดับองคกรการดูแลสุขภาพ / ชุมชน และ
ระดับมหภาค (Macro Level) หรือระดับ นโยบาย / การเงิน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยาง
ผสมผสานตอเนื่องและมีการปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
แตหากกลาวถึงผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บปวยดวยโรค NCDs จะพบวาการเจ็บปวยนี้
ไมไดสงผลกระทบตอเฉพาะตัวผูปวยเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอครอบครัวของผูปวยหรือผูดูแลอีก
ดวยหรืออาจกลาวไดวา โรค NCDs ไมใชเปนเพียงการวินิจฉัยโรคในผูตัวปวย แตเปนภาวะความเจ็บปวยของ
ครอบครัว (Edwards and Clarke, 2004) กลาวคือ เมื่อดูแลรักษาผูปวยมาไดระยะหนึ่งแตโรคนั้นไม
สามารถรักษาใหหายขาดได ผูปวยจะมีชีวิตอยูหลังจากนี้อีกไมนานนัก อยางไรก็ตาม ผูปวยก็ยังคงตอง
ไดรับการตระเตรียมชวยเหลือ ดูแลแบบประคับประคองจากผูดูแลผูปวย
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ความตองการการดูแลของผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ตองเผชิญกับโรครายแรงที่รักษาไมหายขาด
เปนความเจ็บ ปวยที่ทุก ขท รมานทั้ง ทางดานรางกาย จิต อารมณ สัง คม และจิตวิญ ญาณ ทําให
คุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง ผูปวยระยะสุดทายมักออนเพลียมาก และไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองไดตามปกติ จึงตองการการดูแลใหครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความตองการการดูแลดานรางกาย ซึ่งผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
สวนใหญมีชีวิตอยูอยางทุกขทรมานจากอาการทางรางกายที่เปนผลกระทบจากโรคและการรักษา ซึ่ง
ความทุกขทรมานจากอาการที่เกิดขึ้น มักไมไดมีสาเหตุจากอาการใดอาการหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน
กลุมอาการที่สงผลกระทบตอกัน มีการศึกษาพบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะสุดทายมีอาการทุกข
ทรมานจากอาการหายใจลําบาก ไอ ปอดติดเชื้อ น้ําหนักลด เบื่ออาหาร ออนเพลียไมมีแรง เหนื่อยลา
นอนไมห ลับ (Hasson et al., 2009) ขณะที่การศึกษาประสบการณอาการของผูปวยโรคหัวใจ
ลมเหลวในชวงระยะเวลา 6 เดือนสุดทายของชีวิตพบวา ผูปวยมีอาการทุกขทรมานจากอาการปวด
หายใจลําบาก เบื่ออาหาร ออนเพลีย บวม เหนื่อยลา นอนไมหลับ (Nordgren and Sorensen,
2003) สวนการศึกษาในผูปวยโรคไตระยะสุดทายพบวา ผูปวยมีอาการทุกขทรมานจากอาการบวม
คลื่นไส อาเจียน ปวดกระดูก เบื่ออาหาร หายใจลําบาก ออนเพลียไมมีแรง เหนื่อยลา ทองผูก นอนไม
หลับ (Murtagh, Addington-Hall, and Higginson, 2007; Nilmanat et al., 2010; Noble et al., 2010)
และจากการศึก ษาประสบการณชวงสุดทายของชีวิต: กรณีศึก ษาผูปวยมะเร็ง ระยะลุก ลามพบวา
อาการทางกายที่สรางความทุกขทรมานใหผูปวยมากที่สุด คือ ออนเพลียและปวด ตามดวยคลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร ปากคอแหง น้ําหนักลด หายใจลําบากและทองผูก (กิตติกร และคณะ, 2552) จะ
เห็นไดวาเมื่อเขาสูระยะสุดทาย ผูปวยจะแสดงอาการที่สรางความทุกขทรมานแกผูปวยที่คลาย ๆ กัน
แมวาจะมีโรคประจําตัวพื้นฐานที่แตกตางกัน ซึ่งพบบอยในผูปวยระยะสุดทาย ไดแก อาการคลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร ปวด ออนเพลีย ไมมีแรง หายใจลําบาก และเหนื่อยลา (Kinzbrunner et al.,
2012)
ดังนั้นผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs จึงมีความตองการการชวยเหลือ
จัดการกับอาการตางๆ ที่เกิดขึ้น และตองการการตายอยางสงบ โดยปราศจากความทุกขทรมานจาก
อาการ (Grant and Sun, 2010; Leung et al., 2010) นอกจากนี้ตองการลดความทุกขทรมานจาก
อาการรบกวนและตองการความสุขสบายทางรางกาย เชน การควบคุมความเจ็บปวด การดูแลรักษา
ความสะอาด และการไดพักหลับอยางเพียงพอ เปนตน (Jablonski and Wyatt, 2005)
2. ความตองการการดูแลดานอารมณ ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs สวน
ใหญรูสึกหมดหวังและซึมเศรา เนื่องจากไมสามารถรักษาอาการใหเปนปกติไดและใกลความตาย จาก
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การศึกษาของกรันเฟลดและคณะ (Grunfeld et al., 2004) พบวา ผลกระทบทางจิตใจทําใหผูปวยมี
ความวิตกกังวลและซึมเศรา โดยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาสูระยะสุดทาย นอกจากนี้ในระยะสุดทายความทุกข
ทรมานของอาการที่มากขึ้น สงผลกระทบตออารมณของผูปวย ผูปวยจะมีอาการหงุดหงิดงาย โกรธ
ตัวเอง ดัง นั้นผูปวยจึงตองการความรัก ความอบอุนจากครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รัก ตองการ
ความรูสึกปลอดภัย และการดูแลเอาใจใสดวยความเอื้ออาทร (Clayton et al., 2005: Yun et al.,
2006)
3. ความตองการการดูแลดานจิตวิญญาณ เปนความตองการการดูแลเพื่อคงไวซึ่งความ
เชื่อและความหวังของผูปวย มิติวิญญาณถือเปนสวนสําคัญตอสุขภาวะ ซึ่งจะทําใหเกิดความหวังและ
มีกําลังใจเขมแข็งขึ้น (ทัศนีย, 2553) เมื่อเขาสูระยะสุดทาย ผูปวยจะมีขอจํากัดในการชวยเหลือตัวเอง
มากขึ้น ตองพึ่งพาบุคคลอื่น ในการใหความชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน ทําใหผูปวยรูสึกมี
ชีวิตอยูอยางไรประโยชน เปนภาระ ไมมีคุณคาในตัวเอง (Nilmanat et al., 2010) นอกจากนี้การเขา
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทําใหผูปวยตองแยกจากครอบครัว ถูกตัดขาดจากสังคม สถานที่ทํางานหรือ
สิ่งแวดลอมที่คุนเคย ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางปกติจึงทําใหมีเวลากับตัวเองมากกวาปกติ
ในการพิจารณาประสบการณชีวิตที่ผานมา ทั้งเรื่องราวที่เปนความสุข ความสมหวัง ความทุกข หรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งมีมากนอยแตกตางกันไป ยังคงเก็บไวในความทรงจํา โดยเฉพาะผูปวยที่คิด
วาตนเองไมมีโอกาสจะไดแกตัว หรือทําความดีชดเชย เพราะเวลาในชีวิตเหลือนอย จะทําใหมีความ
ทุกขและขมขื่นจิตใจอยางมาก (ไพศาล วิสาโล, 2547; Hall, 1997; Murray et al., 2007) ดังนั้น
ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs จึงตองการการขออโหสิกรรมหรือการใหอภัย ตองการ
ปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนาที่ตนเองนับถือ เชน ตองการทําบุญ สวดมนต หรือทําสมาธิ เปนตน
และอยากมีโอกาสไดสั่งลา หรือไดเห็นสิ่งที่รูสึกผูกพันนั้นอีกเปนครั้งสุดทาย และมีความตองการที่จะ
เสียชีวิตที่บาน นอกจากนี้ยังพบวา ผูปวยตองการการดูแลดานอารมณและจิตวิญญาณแบบองครวม
ไมใชเพียงรักษาโรคเทานั้น ตองการใหมองเห็นในคุณคาของผูปวย และยอมรับนับถือในความเชื่อสวน
บุคคลของผูปวยเปนสําคัญรวมดวย (Engelberg et al., 2010)
จะเห็นไดวาความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นกับผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ทั้ง
ทางดานรางกาย จิตอารมณสังคม และจิตวิญญาณ สงผลใหผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บ ปวยดวยโรค
NCDs ชวยเหลือตัวเองไดล ดลง และตองการการดูแลจากผูอื่นตลอด 24 ชั่วโมง (O’Neill and
McKinney, 2002) ดังนั้น ญาติหรือสมาชิก ในครอบครัวซึ่งเปนบุคคลอันเปนที่รักและใกลชิดผูปวย มี
บทบาทและรับผิดชอบหนาที่สําคัญในการตอบสนองความตองการการดูแลของผูปวยเพื่อชวยบรรเทา
ความทุกขทรมานและเพื่อใหผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จนวันสุดทายของชีวิต (Kwak, et al. 2007)
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แนวคิดเกี่ยวกับญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
1. ความหมายและประเภทของญาติผูดูแล
ญาติผูดูแล หมายถึง ผูใหการดูแลผูอื่นที่ตองการพึ่งพา (Dependent Agent) โดย
ชวยสงเสริมความอยูรอดและปลอดภัยของบุคคลที่ตองการพึ่งพา เนื่องจากบุคคลนั้นไมสามารถดูแล
ตนเองไดอยางเพียงพอ (Orem, 2001) ซึ่ง เพียซและลัทซ (Pierce and Lutz, 2009) ไดให
ความหมายของญาติผูดูแลตามความสัมพันธระหวางผูแลฯและผูรับการดูแลเปน 2 ประเภทดังนี้ 1)
ญาติผูดูแลที่ไมเปนทางการ (Informal Caregiver) หมายถึง ญาติผูดูแลที่มีความสัมพันธสวนตัวกับ
ผูปวย เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน เปนตน โดยมุงเนนเฉพาะการใหการดูแลที่อาศัยความรัก
ความผูกพัน และความรูสึกรับผิดชอบตอหนาที่โดยไมรับคาตอบแทนที่เปนคาจางหรือรางวัล และ 2)
ญาติผูดูแลอยางเปนทางการ (Formal Caregiver) หมายถึง ญาติผูดูแลที่ไมมีความสัมพันธสวนตัวกับ
ผูรับการดูแล เชน ลูก จางดูแล พยาบาล บุคลากรทางการสาธารณสุข องคก รตาง ๆ เปนตน โดย
อาจจะไม รั บ หรือ รั บ ค า ตอบแทนที่ เ ป น ค า จ า งหรื อ รางวั ล ตามขอ ตกลงก็ ไ ด ซึ่ง จากการศึ ก ษา
ของดอเชอรตี้และคณะ (Docherty et al., 2008) พบวาผูที่ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายสวนใหญ
เปนญาติผูดูแลที่ไมเปนทางการ ไดแกสมาชิกในครอบครัวนั้นเอง สอดคลองกับการศึกษาของอเบอรนที รี
และคณะ (Abernethy et al., 2009) พบวาสวนใหญสมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพันธกับผูปวยจะ
ใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทาย นอกจากนี้การศึกษาของสตาจดูฮา และคณะ (Stajduhar et al.,
2010) พบวาผูที่ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย สวนใหญเปนสมาชิกในครอบครัว หรือผูที่มีความใกลชิด
กับผูปวย เชน เพื่อน ซึ่งไมไดรับคาตอบแทนในการดูแลผูปวย และในประเทศไทยมีการศึกษาของชูชื่น ชี
วพูนผล (2541) พบวาญาติผูดูแลมะเร็งระยะลุกลามสวนใหญเปนคูสมรสของผูปวย
นอกจากนี้เบิรนและคณะ (Burns, et al.) (2010) ไดจําแนกญาติผูดูแลตามระดับความ
รับผิดชอบในการดูแลเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1) ญาติผูดูแลหลัก (Primary Caregiver) หมายถึง ผูที่
เปนหลักในการรับผิดชอบดูแลผูปวยโดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมากกวาผูอื่น และ 2) ญาติ
ผูดูแลรอง (Secondary Caregiver) หมายถึง บุคคลอื่นที่อยูในเครือขายของการใหการดูแลเทานั้น
อาจมีสวนรวมในการทํากิจกรรมบางอยาง แตไมไดทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน ใหการดูแล
ผูปวยแทน เปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปน หรือเปนผูชวยของญาติผูดูแลหลักในการดูแลเทานั้น
สําหรับ ในการศึก ษาครั้ง นี้ ญาติผูดูแล หมายถึง ญาติสนิท หรือสมาชิก ในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธทางกฎหมายกับผูปวย และเปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลโดยตรง
2. ความหมายของประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs โดย
ญาติผูดูแล
ในชวงหลายปที่ผานมา มีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
เจ็บปวยดวยโรค NCDs มากขึ้น สําหรับในประเทศไทยจากการศึกษาประสบการณของญาติผูดูแลใน
การดูแลผูปวยโรคสมองเสื่อมระยะสุดทาย (สุนิษา ไชยชเนตรตี, 2553) พบวา มีผูใหความหมายของ
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การดูแลผูปวยโรคสมองเสื่อมระยะสุดทายใน 4 ลักษณะ คือ 1) การทําทุกสิ่งเพื่อใหมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
โดยพยายามใหการดูแลและทําทุกอยางใหเต็มที่ เพื่อชวยใหอาการของผูปวยดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ใหมี
ชีวิตตอไป 2) การทําอยางดีที่สุดเพื่อใหใชชีวิตในชวงสุดทายอยางมีความสุข โดยพยายามทําทุกอยางที่
คิดวาดีที่สุดสําหรับผูปวย ไดแก ดูแลใหผูปวยรูสึกสบายใจ ไมเ กิดความรูสึ กทุก ขใจ รวมทั้ง ไดอยู
ทามกลางคนที่รัก ซึ่งจะสงผลใหผูปวยมีความสุขตลอดชวงสุดทายของชีวิต 3) การดูแลกายใจอยาง
ใกลชิดเหมือนดูแลเด็ก ซึ่งผูปวยโรคสมองเสื่อมระยะสุดทายสวนใหญไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
ญาติผูดูแลจึงเปรียบเทียบวาผูปวยเหมือนเด็กเล็ก ซึ่งตองดูแลอยางใกลชิดและทําทุกอยางใหผูปวย
อีกทั้งตองใหความสําคัญกับการดูแลจิตใจอีกดวย และ 4) การดูแลใหอยูอยางมีคุณคาเหมือนคนปกติ
โดยญาติผูดูแลตองใหการดูแลเอาใจใส เอาอกเอาใจทุกอยาง ไมแสดงทาทีรังเกียจ พยายามทําใหผูปวย
สบายใจใหมากที่สุด เพื่อใหมีกําลังใจและใชชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ใกลเคียงกับการศึกษาของ อเบอร
นีทรี และคณะ (Abernethy et al., 2008) ศึกษาความหมายการดูแลผูปวยในระยะสุดทายของญาติ
ผูดูแลพบวาความหมายของการดูแลระยะสุดทายและการดูแลแบบประคับประคอง คือ การดูแล
ผูปวยที่มีวัตถุประสงคใหความสะดวกสบายไมใชการรักษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอาการปวด ลด
ความทุกขทรมานในผูปวยระยะสุดทายและสนับสนุนใหผูปวยและครอบครัวเขาใจความตายและ
สามารถปรับตัวยอมรับการสูญเสีย
ดัง นั้น การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เ จ็บ ปวยดวยโรค NCDs จึง เปนการดู แลแบบ
ประคับประคองใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในชวงชีวิตที่เ หลืออยู ครอบคลุม ดานรางกาย จิต
อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ดวยความรักเอาใจใส และบรรเทาความทุกขทรมานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ใหผานไปดวยดี
3. ผลกระทบการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ตอญาติผูดูแล
เมื่อมีส มาชิก ในครอบครัวเจ็บ ปวยยอมสงผลกระทบตอญาติผูดูแล โดยเฉพาะเมื่อ
ผูปวยมีอาการทรุดหนัก หมดหนทางรักษาและอยูในระยะสุดทาย มีงานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับญาติ
ผูดูแลในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs พบวา การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังสงผลกระทบตอญาติผูดูแลทั้งในดานบวกและดานลบ
ผลกระทบดานบวก
แมนแกน และคณะ (Mangan et al., 2003) พบวา ญาติผูดูแลเห็นวาการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย เป นการเสีย สละ การได ดูแ ลคนที่ เ รารัก ที่กํ า ลัง จะจากไปเป นสิ่ ง สวยงาม และมองว า
ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติผูดูแลประกอบไปดวยกระบวนการทางอารมณที่เปนพลังใจใหแก
กัน และสอดคลองกับการศึกษาประสบการณการดูแลในระยะสุดทายที่บานในมุมมองของญาติผูดูแล
ที่ปนคูสมรส โจ และคณะ(Jo, Lohfeld, and Willison, 2007) พบวา ญาติผูดูแลสวนใหญมี
ความรูสึกมั่นใจและสามารถดูแลคูสมรสไดอยางอิสระ และมองวาเปนเรื่องธรรมชาติที่ตองดูแลคูของ
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ตัวเอง นอกจากนี้ Grande, G.E.,M.C., et al., 2004 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประสบการณของ
ครอบครั ว ญาติ ผู ดู แ ลในการดู แ ลผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยจํ า นวน 35 เรื่ อ ง พบว า ญาติ ผู ดู แ ลเล า
ปร ะส บก าร ณ ก าร ดู แ ลผู ป ว ย ระ ยะ สุ ด ท า ยใ นด าน บวกว า เป นควา มห วั ง แล ะโ อก า ส
ที่จ ะแสดงความรัก แกผูป วย ดั ง นั้น ผลกระทบดานบวกจะเป นแรงเสริ ม ให ญ าติ ผูดูแล สามารถ
ดําเนินการดูแลผูปวยระยะสุดทายตอไปไดดวยดี สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณา ปยะเศวตกุล
และคณะ, 2554 ที่พบวาการที่ญาติผูดูแลใหการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายอยางใกลชิด
ตลอดเวลาจนถึงผูปวยเสียชีวิต ทําใหญาติผูดูแลมีความรูสึกที่ดีตอการดูแล มีความภาคภูมิใจที่ไดดูแล
ตอบสนองความตองการในทุก ๆ ดานอยางดีที่สุด รวมทั้งญาติผูดูแลเห็นวาตนเองไดรับประสบการณที่ดี
จากการดูแลผูปวย ทําใหชีวิตไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดูแลบุคคลอื่นในครอบครัวตอไป
ผลกระทบดานลบ
ผลกระทบการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ในดานลบ สวนใหญเปน
ปญหาทั้งดานรางกาย ดานจิตอารมณ ดานสังคมเศรษฐกิจ และดานจิตวิญญาณ กลาวคือ
1. ดานรา งกาย เนื่องจากผูป วยระยะสุดทา ยที่เ จ็บ ปวยด วยโรค NCDs ไมส ามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดตามปกติ ตองการการดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา สงผลใหญาติผูดูแลพักผอนไม
เพียงพอ เนื่องจากความเหนื่อยลา ออนเพลีย นอนไมหลับ น้ําหนักลด ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหลัง
เป นต น ส ง ผลในระยะยาวนํ าไปสู ป ญ หาสุ ข ภาพที่ เ รื้อ รัง และอาจรุน แรง ดั ง เช นการศึ ก ษาเชิ ง
ปรากฏการณวิทยาของรวี เดือนดาว (2547) เกี่ยวกับสุขภาพและความตองการดานสุขภาพของญาติ
ผูดูแลโรคมะเร็ง ระยะสุดทาย 10 ราย พบวา ญาติผูดูแลมีอาการเหนื่อยมาก รางกายทรุดโทรม
บางครั้งเหนื่อยมากจนไมอยากดูแลผูปวย และตองการใหมีผูอื่นมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบาง และจาก
การศึกษาการดูแลในระยะสุดทายในมุมมองของญาติผูดูแลที่เปนคูสมรสและผูรับการดูแล (Jo et al.,
2007) พบวา ญาติผูดูแลใชเวลาสวนใหญในการดูแลผูปวย ทําใหมีเวลาใหตัวเองนอยลง และพบวา
ทําใหไมรูสึกอยากอาหาร นอนไมหลับ สอดคลองกับการศึกษาของแบรดเลย เดวิดและชาวน (Bradley.,
Davis, and Chow., 2005) พบวา ญาติผูดูแลใหการดูแลผูปวยทั้งที่บานและที่โรงพยาบาลทุกวันตั้งแต
ผูปวยเริ่มไมสบายเรื้อรังจนเขาสูระยะสุดทาย ซึ่งเมื่อผูปวยมีการเจ็บปวยที่รุนแรงและซับซอนมากขึ้น
รวมทั้งอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหญาติผูดูแลตองทําหนาที่เฝาดูสังเกตอาการอยางใกลชดิ ทัง้
กลางวันและกลางคืน ลุกขึ้นมาดูเปนระยะ สงผลใหญาติผูดูแลนอนไมหลับหรือหลับไมสนิท พักผอน
ไมเต็มที่ มีอาการเวียนศีรษะ ตาพรามัว เบื่ออาหาร ออนเพลีย ซึ่งญาติผูดูแลบางรายตองทํางานใน
ตอนกลางวัน และตองมาเฝาดูแลผูปวยในตอนกลางคืน สงผลใหญาติผูดูแลรูสึกเหนื่อยและลําบาก
มากขึ้น
2. ดานจิตอารมณ ผลกระทบดานจิตอารมณมักเกิดขึ้น เมื่อญาติผูดูแลรับรูวาผูปวยระยะ
สุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs มีอาการทรุดลงเรื่อยๆ ไมมีวิธีใดรักษาใหเปนปกติได ในขณะที่การ
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ดูแลผูปวยใหทุกขทรมานนอยที่สุดจึงเปนเรื่องยาก สงผลใหญาติผูดูแลเกิดความเครียด และวิตกกังวล
ตามมา กลัวจะสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักไป เกิดภาวะซึมเศรา โกรธและหงุดหงิดงาย จากการศึกษา
ของกรันเฟลด และคณะ (Grunfeld et al., 2004) ในญาติผูดูแลมะเร็งเตานมระยะลุกลามที่คาดวามี
ชีวิตอยูได 3 เดือนจํานวน 89 ราย โดยติดตาม จนผูปวยเสียชีวิต พบวา ผลกระทบทางจิตใจที่พบใน
ญาติผูดูแล ไดแก ความวิตกกังวลและซึมเศรา โดยความวิตกกังวลและซึมเศราจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
ผูปวยเขาสูร ะยะสุดทาย สอดคลองกับการศึกษาของหยูและคณะ (Yoo et al., 2008) ที่พบวา
ครอบครัวและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายมีอาการซึมเศราอยูในระดับสูง นอกจากนั้น พบวา ญาติ
ผูดูแลมีความทุกขทรมานทางอารมณจากการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอาการผูปวยที่ไมแนนอน
รุนแรงและซับซอนมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณของผูปวยในชวงระยะสุดทายของชีวิต
ทําใหญ าติผูดูแลเกิดความเครียด วิตกกังวล ทอแท นอยใจ และอารมณเปลี่ยนแปลงงาย (Caress,
Chalmers, and Luker, (2009)
3. ดานสังคมและเศรษฐกิจ จากการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
ตลอดเวลา ทําใหญาติผูดูแลมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลง
การดําเนินชีวิต ทําใหไมสามารถไปประกอบอาชีพได สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
โดยเฉพาะญาติผูดูแลที่เปนหัวหนาครอบครัว พบวา รอยละ 27 ของญาติผูดูแลตองออกจากงาน
สงผลใหมีปญหาดานการเงินตามมา (Grunfeld et al., 2004) นอกจากนี้ ญาติผูดูแลมักใหความสําคัญกับ
การอยูดูแลผูปวยมากกวากิจกรรมทางสังคม ทําใหการพบปะเพื่อนฝูงนอยลง (Jo, et al., 2007) และเมื่อ
ผูปวยใกลเสียชีวิต ญาติผูดูแลรูสึกโศกเศรา เสียใจ ตระหนก กลัว วิตกกังวล เครียด รูสึกเปนภาระ
(Caress, and Luker, 2009; Docherty et al., 2008; Funk et al., 2010; Grunfeld et al.,
2004) สอดคลองกับการศึกษาของ Carter (2006) โดยพบวาญาติผูดูแลทุกรายตองใหการดูแลผูปวย
อย างใกล ชิ ดตลอดเวลา ไม ส ามารถทํ างานได ตามปกติ ห รื อต องหยุ ดงาน ทํ า ให สู ญ เสี ยรายได
และมีหนี้สิน รวมทั้งเวลาที่ถูกจํากัดใหนอยลง ชีวิตขาดอิสระไมไดทํากิจกรรมที่เคยทําตามปกติ ขาด
โอกาสและในที่สุดก็ตองเลือกแยกตัวออกจากสังคม
4. ดานจิตวิญญาณ เปนการรับรูของญาติผูดูแลถึงความสําคัญ ความหมาย และความทา
ทายของการใชชีวิตเมื่อตองดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs จากงานวิจัยที่ศึกษาญาติ
ผูดูแลโรคมะเร็งระยะสุดทายที่มีอาการเพอคลั่ง พบวา ญาติผูดูแลรูสึกเสียใจ รูสึกผิด และเปนกังวลที่
ผูปวยเสียชีวิตไปโดยที่ไมไดรับการชวยเหลือเทาที่ควรจะเปน (Greaves et al., 2008) นอกจากนี้ฮาส
สันและคณะ (Hasson et al., 2009) ไดศึกษาประสบการณและความตองการของญาติผูดูแลใน
ระหวางการดูแลประคับประคองระยะสุดทายในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบวา ญาติผูดูแลสะทอน
ใหเ ห็นถึงความรูสึกผิด เสียใจที่ไมส ามารถชวยใหผูปวยมีอาการเปนปกติ และจากการศึก ษาของ
ครากสและคณะ Clark, et al. (2006) พบวาญาติผูดูแล รอยละ 42.5 มีความคิดวา ชีวิตในอนาคต
ของตนจะมั่นคงนอยลงกวาเดิมเพราะการจากไปของผูปวย ทําใหเกิดความวิตกกังวลตามมา
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5. ความตองการของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
จากผลกระทบในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ทําใหญาติผูดูแลมี
ความตองการดังตอไปนี้
1. ความตองการดานขอมูล ซึ่งญาติผูดูแลตองการใหบุคลากรสุขภาพ ไดแก แพทย
พยาบาลรวมถึงจิตอาสา ใหขอมูลอยางเปดเผยชัดเจน ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูปวย
อาการการพยากรณโรค การรักษา รวมทั้งแหลงประโยชนโดยตองการใหขอมูลที่ไดจากบุคลากรในบุคลากร
ทางการสาธารณสุขมีการสอดคลองกัน และผูใหขอมูลควรเปนบุคลากรที่ครอบครัวรูสึกคุนเคย ใชภาษาทีง่ า ย
ตอการเขาใจ และสถานที่ใหขอมูลมีความเปนสวนตัว เห็นไดจากการศึกษาของเอ็นเจลเบิกและคณะ
(Engelberg et al., 2010) พบวา ผูปวยและญาติผูดูแลตองการไดรับขอมูลความชวยเหลือจาก
บุคลากรทางการสาธารณสุข โดยใหบุคลากรทางการสาธารณสุขมีการสื่อสารคุยกับผูปวยดวยความ
ซื่อตรง ไมออมคอม สื่อสารกับญาติผูดูแลอยางเปดกวางและเต็มใจ นอกจากนี้ดอกเชอรตี้และคณะ
(Docherty et al., 2008) ไดศึกษาความตองการความรูและขอมูลของญาติผูดูแลไมเปนทางการใน
การดูแลแบบประคับประคอง พบวา ญาติผูดูแลตองการขอมูลเกี่ยวกับโรคของผูปวย การรักษาการ
พยากรณโรคเพื่อนําไปวางแผนอนาคตตอไป
2. ความตองการดานการดูแลผูปวย โดยตองการใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดีเพื่อลด
ความทุกขทรมานจากอาการเจ็บปวย มีความสุขสบายและใหการดูแลเอาใจใสผูปวย เคารพในความ
เปนปจเจกบุคคล และดูแลอยางครอบคลุมเปนองครวมมากกวาการดูแลเฉพาะโรคภัย เห็นไดจาก
การศึกษาของดอกเชอรตี้ และคณะ (Docherty et al., 2008) พบวาญาติผูดูแลตองการความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ฝกทักษะการดูแลที่จําเปน การจัดการ
อาการรบกวนตางๆ เชน การจัดการอาการปวดเพื่อสามารถใหการดูแลผูปวยที่บานได สอดคลองกับ
การศึกษาของเอ็นเจลเบิกและคณะ (Engelberg et al., 2010) ที่พบวาญาติผูดูแลตองการใหผูปวย
ไดรบั การจัดการอาการปวดและอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะสุดทาย โดยตอบสนองความตองการ
ทางดานอารมณ ดูแลแบบองครวม ไมใชเ พียงรัก ษาโรคเทานั้น ตองการใหเ ห็นคุณคาของผูปวย
ยอมรับนับถือในความเชื่อสวนบุคคลของผูปวย
3. ความตองการเขาถึง บุคลากรสุขภาพ ซึ่งสวนใหญเ ปนความตองการดานขอมูล
บริการสุขภาพ เชน ตองการเบอรโทรศัพทของแพทยหรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวย สามารถเขาถึง
บุคลากรสุขภาพไดงาย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาวะความเจ็บปวยของผูปวย จากการศึกษาของกิตติกรและ
คณะ (2552) พบวา ญาติผูดูแลตองการเขาถึงบุคลากรสุขภาพไดงาย ไมตองรอคิวนาน สอดคลองกับ
การศึกษาของอนุพงค แกวของแกว (2552) พบวา ผูปวยบางรายเดินทางมาพบแพทยเปนความลําบาก
เปนภาระแกญาติผูดูแล เสนอใหมีบริการทางโทรศัพทเพื่อใหคําแนะนําปรึกษา สอบถามขอมูล โดยที่
พยาบาลมีขอมูลเกี่ยวกับ ผูปวย และสามารถใหคําตอบไดเ ฉพาะเจาะจงตรงกับ ปญ หาและความ
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ตองการของญาติผูดูแล ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย ทําใหญาติผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยที่
บานไดเอง
4. ความตองการดานการมีสวนรวมในการดูแลผูปวย อยูกับผูปวยในวาระสุดทายและการ
เตรียมตัวสําหรับความตาย ซึ่งเปนความตองการดานจิตวิญญาณ เพราะญาติผูดูแลรูสึกวาตนเองไดทํา
ในสิ่งที่ดีแกผูปวย ชวยสะสางภารกิจที่คั่งคางใหสําเร็จ และไดทําตามความปรารถนาของผูปวย ถือวา
ทําหนาที่โดยสมบูรณกอนการจากไปของผูปวย จากการศึกษาของ Amass, and Allen. (2005)
พบวา ญาติผูดูแลตองการดูแลอยูใกล ๆ ผูปวยตลอดเวลา ไมทอดทิ้งผูปวย และตัดสินใจพาผูปวย
กลับมาตายที่บานใหมีญาติพี่นองอยูพรอมหนาพรอมตา ใหการดูแลใกลชิดจนผูปวยหมดลมหายใจ
อีกทั้งรับปากชวยสะสางภารกิจที่ผูปวยทําคางไว
5. ความตองการการสนับสนุนทางอารมณ จากความไมแนใจ หวาดหวั่น เศราโศก
และสูญเสีย ญาติผูดูแลจึงตองการการปลอบโยนและกําลังใจจากบุคลากรสุขภาพ ซึ่งบุคลากรสุขภาพควร
มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส เอื้ออาทร รับฟงความคิดเห็น ไวตอความรูสึกของผูปวยและญาติผูดูแล
ตอบสนองตอสิ่งที่ผูปวยและญาติผูดูแลรองขอ รวมทั้งตองการใหบุคลากรสุขภาพใหความหวัง และมี
ทัศนคติที่ดีตอประสบการณเ กี่ยวกับ ความตายที่เกิดขึ้น จากการศึก ษาของอินกลีตัน และคณะ
(Ingleton et al, 2009) พบวา ญาติผูดูแลตองการใหบุคลากรสุขภาพไวตอความรูสึกของผูรับบริการ
6. ความตองการดานอื่น ไดแก ความตองการการดูแลสุขภาพของญาติผูดูแล ความ
ตองการการชวยเหลือดานการเงินและการจัดการงานบาน ความตองการมีเวลาในการพักชั่วคราว
กอนการกลับมาใหการดูแลอีกครั้ง ซึ่งความตองการเหลานี้ญาติผูดูแลมักใหความสําคัญเปนอันดับ
หลัง เนื่องจากสิ่ง เหลานี้เ ปนความตองการเกี่ยวกับ ตนเอง จากการศึกษาของแมนแกนและคณะ
(Mangan et al., 2003) พบวา คุณภาพชีวิตของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย มีผลกระทบทั้งดาน
รางกาย จิตอารมณ สังคมเศรษฐกิจ เปนภาระ รูสึกเหนื่อย โกรธ ไมมีเวลาดูแลตนเอง ไมสามารถคิด
วางแผนในอนาคตได ทุกอยางดูวิกฤต เปนการยากที่จะจัดการที่บานและที่ทํางานใหสมดุลกัน จึงมี
ความตองการที่ป รึก ษาและคลายความซึม เศรา ตองการการสนับ สนุนจากเพื่อนและครอบครัว
นอกจากนี้ หากมีคูมือในการดูแลผูปวยจะเปนสิ่งที่มีประโยชนเพราะสามารถเปดดูและแกปญหาได
อยางทันทวงที
จะเห็นไดวาการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs นั้น มีผลกระทบ
ตอญาติผูดูแลทั้งดานบวกและดานลบ หากความตองการของญาติผูดูแลไมไดรับการตอบสนอง จะมี
ผลกระทบดานลบถึงการปรับตัวของญาติผูดูแลที่ไมเหมาะสม จะสงผลใหไมสามารถดูแลผูปวยไดอยาง
มีประสิทธิภาพและทําใหญาติผูดูแลมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ลดถอยลง
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7. การปรับตัวของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
การมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยเรื้อรังและเขาสูระยะสุดทาย สงผลใหญาติผูดูแล
มีภาระต องรั บ ผิด ชอบเพิ่ม มากขึ้น มีผ ลกระทบต อ บทบาทหนา ที่ตา งๆ ที่มีอ ยู และการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวัน ญาติผูดูแลจําเปนตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก เพื่อสามารถใหการดูแลผูปวยได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทฤษฎีของรอย และแอนดดริว (Roy and Andrews, 1999) จากความเชือ่ ของรอยที่วา
เมื่อบุคคลเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จะมีการปรับตัวไดดีหรือไมขึ้นอยูกับความรุนแรงของสิ่ง
ที่มากระทบ และความสามารถของบุคคลในการปรับตัว (จันทรเพ็ญ, อภิญญา และรัตนาภรณ, 2552)
เขาจึงอธิบายวาระบบการปรับตัวของคน (adaptive system) เปนระบบเปดที่มีการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา โดยมุงเนนการตอบสนอง ในทางบวกที่จะชวยใหบุคคลมีพลังงานอิสระที่จะ
รับรูและตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ได ระบบการปรับตัวของบุคคลประกอบดวย สิ่งเรา (stimuli)
เปนปจจัยนําเขา ผานกระบวนการปรับตัว (process) และขอบเขตการปรับตัว (adaptive modes) เกิด
เปนผลลัพธ (output) คือพฤติกรรมการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราจะมีผลตอความสามารถใน
การปรับตัวของบุคคล
การดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนสถานการณสําคัญที่เปนสิ่งเราตรงที่กระตุนใหญาติผดู แู ล
ตองมีการปรับตัว ซึ่งจากการศึกษาเชิงคุณภาพในญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิตจํานวน 41
ราย ของแมนแกน และคณะ (Mangan et al., 2003) พบวา ญาติผูดูแลเห็นวาการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายเปนภาระหนักที่ตนเองตองปรับตัวอยางมากเพื่อใหผูปวยและญาติผูดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคลองกับการศึกษาของฟราเบอร, แอกนิว, เฮอรแมน-เบรอทส, เทยเลอร และกัลดิน (Farber,
Egnew, Herman-Bertsch, Taylor, and Guldin, 2003) พบวา ญาติผูดูแลตองมีก ารปรับ ตัว
ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดระหวางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
เมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ สิ่ ง เร า บุ ค คลจะมี ก ารปรั บ ตั ว โดยกลไกการปรั บ ตั ว (Coping
Mechanism) เปนกระบวนการซึ่งบุคคลใชเพื่อควบคุมตนเองทั้งโดยการเรียนรู หรือมีขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. กลไกการควบคุม (Regulator Mechanism) เปนกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ตอบสนองสิ่งเราโดยอัตโนมัติ สวนใหญเปนการปรับตัวดานรางกายจากการประสานงานของระบบ
ประสาท สารเคมีตาง ๆ ในรางกายและระบบตอมไรทอ เพื่อควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย
ทํางานอยางปกติ สงผลใหบุคคลสามารถเผชิญสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได
2. กลไกการรับรู (Cognator Mechanism) เปนกระบวนการปรับตัวดานจิตอารมณ
และสังคม ผานการรับรู เรียนรูจดจําเกี่ยวกับสิ่งเรา การตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการตอบสนองตอสิ่งเรา
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ตลอดจนกลไกปองกันทางจิตเพื่อปรับสภาพอารมณ คลายความวิตกกังวล สงผลใหบุคคลมีความรูสึก
สบายใจ
ทั้งกลไกการควบคุมและกลไกการรับรู จะมีความสัมพันธและทํางานประสานกันในการทํา
หนาทีป่ รับตัวของบุคคล แสดงออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัว โดยขอบเขตการปรับตัว (Adaptive
Modes) ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานภายในบุคคลและแสดงออกเปนระบบพฤติกรรมใหปรากฏ
ใน 4 ดาน เพื่อบอกผลลัพธของการปรับ ตัวจากปฏิสัมพันธร ะหวางบุคคลกับสิ่งเรา ซึ่งการปรับตัวที่
แสดงออกมาใน 4 ดานนี้คือ
1. การปรับตัวดานรางกาย (Physiologic Function) จะรวมถึงความตองการพื้นฐาน
ดานรางกายและวิธีการปรับตัวในแบบแผนการไดรับออกซิเจน อาหาร การขับถาย การทํากิจกรรม
การพักผอน หนาที่ทางระบบประสาทและตอมไรทอ การตอบสนองดานรางกาย คอนขางจะมีความ
เปนรูปธรรมสูงเห็นพฤติกรรมไดชัดเจน สามารถเขาใจไดงาย หากปรับตัวไดไมดีจะพบความผิดปกติ
ของรางกาย เชน รูสึกหายใจไมเ ต็มอิ่ม ทองผูก ทองเสีย นอนไมห ลับ หลงลืม เปนตน สําหรับใน
บริบทการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง พบวา ญาติผูดูแลมีอาการเหนื่อยมาก รางกาย
ทรุดโทรม ไมรูสึกอยากอาหาร นอนไมหลับ ออนแรงและเหนื่อยลา (Jo et al., 2007)
2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-Concept) เกี่ยวกับความเชื่อ และความรูสึกตอ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงดานรางกาย (Physical Self) เปนความรูสึกจากการรับสัมผัสและจากภาพลักษณสวนตัว
(Personal Self)เปนความมั่นคงเหนียวแนน ไมเปลี่ยนแปลง (Self-Consistency) อุดมคติที่เกี่ยวกับ
ตนเอง (Self-Ideal)และความรูสึกในดานศีลธรรมจริยธรรม (Moral-Ethical Self) เกี่ยวของกับการ
สังเกตและประเมินตนเอง(Self Observation and Self Evaluation) การรับรูเกี่ยวกับตนเองนี้มี
บทบาทสําคัญตอพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล การปรับตัวทางอัตมโนทัศนที่ไมมีประสิทธิภาพ
จะทําใหบุคคลมีความวิตกกังวล มีความรูสึกผิด รูสึกวาตนเองมีคุณคานอยลง อยูในภาวะซึ่งไรอํานาจ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของการมีสมาธินอยลง ละเลยการดูแลตนเอง เปนตน ซึ่งญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง อาจมีความรูสึกดังกลาว มีการศึกษาพบวาญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายมีความซึมเศราและวิตกกังวล (Grunfeld et al., 2004) และรูสึกผิดที่ไมสามารถ
ชวยใหผูปวยอาการดีขึ้นไดมากนัก (Hasson et al., 2009)
3. การปรับตัวดานการแสดงบทบาทหนาที่ (Role Function) จะรวมถึง การแสดง
พฤติกรรมที่บอกตําแหนงของบุคคลในสังคม การมีปฏิสัมพันธของบุคคลตอบุคคลอื่นในสถานการณที่
กําหนด แบงไดใน 3 ลักษณะใหญๆ คือ บทบาทในทางเพศและอายุ เปนบทบาทเริ่มแรก (Primary)
บทบาทในครอบครัวในฐานะภรรยาหรือสามี ถือเปนบทบาทที่สอง (Secondary) และบทบาทที่สาม
(Tertiary) เปนบทบาทชั่วคราวในสังคมที่เปลี่ยนไปมาได เชน ขณะที่เปนญาติผูดูแลบิดาที่เจ็บปวย ญาติ
ผูดูแลตองดํารงบทบาทภรรยาของสามี มารดาของบุตร พนักงานในที่ทํางาน เปนตน ถาไมสามารถปรับตัว
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ตอบทบาทตาง ๆ ที่มีอยูได สงผลใหเกิดปญหาในการปรับตัวทางบทบาท เชน การรับบทบาทภาระหนัก
เกินไป การไมเต็มใจที่จะดํารงบทบาท มีความขัดแยงตอบทบาท เปนตน ปญ หาที่เ กิดขึ้นนี้สง ผลให
บุ ค คล เ กิ ด ควา ม รู สึ ก ไม มั่ น คงใ น สั ง คม มี ความ เ ครี ย ดแล ะความ เจ็ บ ป ว ย ตา ม มา ได
ซึ่งพบวา ญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิตเห็นวาการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนภาระ และรูสึก
ยากที่จะจัดการที่บานและที่ทํางานใหสมดุลกัน (Mangan et al., 2003) นอกจากนี้มีการศึกษาของ
กรันเฟลดและคณะ (Grunfeld et al., 2004) พบวา ญาติผูดูแลบางสวนตองออกจากงานเนื่องจากไม
สามารถแบงระหวางการทําหนาที่ญาติผูดูแลกับการประกอบอาชีพ
4. การปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัยผูอื่น (Interdependence) จะรวมถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลที่มีความความสัมพันธและระบบสนับสนุน แสดงความสมดุลระหวางพฤติกรรมพึ่งพา เชน แสวงหา
ความชวยเหลือ ความเอาใจใส และความรักใครชอบพอ และพฤติกรรมอิสระ เชน คิ ดริเริ่ม และหา
ความพอใจจากงาน เปนตน พฤติกรรมพึ่งพาที่เหมาะสมและสมดุลจะเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ตอความตองการ ความรัก และการชอบพอ ในทางกลับกันหากการปรับตัวดานนี้ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะ
เกิดปญหาความสัมพันธระหวางบุคคลตามมา เชน มีความรูสึกโดดเดี่ยว วาเหว หางเหิน เปนตน ซึ่ง
พบวาญาติผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ระยะสุดทายตองการใหมีผูอื่นมาชวยเหลือในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายรวมกับตนเอง (รวี, 2547) และรูสึกเครียด รูสึกโดดเดี่ยวเนื่องจากไมมีผูใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
แกไขในการบรรเทาอาการผูปวย ญาติผูดูแลสะทอนใหเห็นวาเมื่อไมมีความรูในการดูแลผูปวย ไม
สามารถขอความชวยเหลือ ทําใหไมมั่นใจที่จะดูแลผูปวย รูสึกเหมือนถูกทอดทิ้ง (Engelberg et al.,
2010)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา เกี่ยวกับญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวย
ดวยโรค NCDs พบวาสวนใหญญาติผูดูแลจะสะทอนประสบการณออกมาในดานลบ ที่ตองรับผิดชอบใน
การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง มีความรูสึกเปนภาระสงผลกระทบตอญาติผูดูแล
ทั้งดานรางกายที่มีเวลาพักผอนนอย เบื่ออาหาร และออนลา ดานจิตใจสังคม มีความเศรา เครียด
วิตกกังวล ไมมีเวลาพบปะผูคน บางคนไมสามารถประกอบอาชีพ สงผลใหขาดรายได เนื่องจากอุทิศ
เวลาสวนใหญใหผูปวย สวนดานจิตวิญญาณจะรูสึกผิดและเสียใจที่ไมสามารถชวยเหลือบรรเทาความทุกข
ทรมาน จากอาการรบกวนผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ทั้งหมดนี้สามารถวิเคราะหตาม
แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy and Andrews, 1999) ไดวาญาติผูดูแลมีการปรับตัวที่ไม
เหมาะสมตอสิ่งเราในที่นี้คือการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังนั่นเอง นอกจากนี้ผล
การศึกษางานวิจัยดังกลาวญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ยังสะทอนใหเห็น
ความตองการที่ตรงกันคือ ตองการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ทีมดูแลสุขภาพในเรื่องการให
ขอมูล และการใหคํา ปรึก ษาในการดูแลผูปวยระยะสุดท าย การจัดการกับ อาการรบกวนผูปว ย
ตลอดจนการช วยเหลือสนับ สนุนอุป กรณ ท างการแพทย ที่ใช ในการดูแ ลผูป วย เชน อุป กรณใ ห
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ออกซิเจน เปนตน และการสนับสนุนการดูแลใหสอดคลองกับความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา และ
การปฏิบัติตามการนับถือศาสนานั้น ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงบริบทการสื่อสาร พูดคุย ระหวาง
บุคลากรบุคลากรทางการสาธารณสุขที่หมายรวมถึงจิตอาสาดูแลผูปวยกับญาติผูดูแลผูปวยที่เจ็บปวย
ดวยโรค NCDs โดยมีเปาหมายเพื่อใหญาติผูดูแลมีการปรับตัว ที่ดีและเหมาะสมสามารถใหการดูแลได
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของญาติผูดูแล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวโดยเปนสิ่งเรารวมไดแก
1. เพศ เปนปจ จัยที่มีผ ลตอทัศนคติ ความเชื่อตอการเจ็บ ปวยที่มีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะเพศชายมั ก มี ก ารรั บ รู ต นเองเกี่ ย วกั บ บทบาทว า ตนเป น ผู ที่ มี พ ละกํ า ลั ง แข็ ง แรง มี
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดดี (สิดารัตน สมัครสมาน, 2550) ทําใหส ามารถ
ปรับ ตัวไดดีกวาเพศหญิง แตก ารศึกษาของอแลนดาและเฮยแมน ไวท (Aranda, and HaymanWhite, 2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะสุขภาพของผูปวย ความเขมแข็งในการมองโลกของ
ญาติผูดูแลและความรูสึกเปนภาระในการดูแลตอการปรับตัวของญาติผูดูแลมะเร็งระยะลุกลาม พบวา
ญาติผูดูแลที่เ ปนเพศหญิงมีแนวโนม จะปรับ ตัวไดดีก วาญาติผูดูแลที่เ ปนเพศชายสืบ เนื่องมาจาก
วัฒ นธรรมประเพณีที่ยึ ดถือวา เพศหญิง เปนผูรับผิดชอบงานบานและการดูแลสุขภาพของคนใน
ครอบครัว จึงเปนเหตุผลที่เพศหญิงสวนใหญยอมรับบทบาทที่สังคมคาดหวัง สงผลใหสามารถปรับตัวใน
การดูแลผูปวยไดดีกวาเพศชาย
2. อายุของญาติผูดูแล มีผลตอประสบการณในอดีตที่ผานมาและเปนตัวกําหนดบทบาท
ซึ่งผูที่มีอายุในชวง 30-40 ป จะมีการพัฒนาอัตมโนทัศนเต็มที่หรือสูงสุดแลว มีความเปนตัวของตัวเอง
มีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถปรับตัวไดดีกวาผูที่มีอายุนอยกวา (วิมาลา, ภัทราภรณ และศรี
นวล, 2554) สอดคลองกับการศึกษาของเบรินสและคณะ (Burns et al., 2010) พบวา ญาติผูดูแลวัย
หนุมสาวอายุในชวง 15-29 ป ตองการความชวยเหลือปลอบขวัญในเรื่องการสูญเสียมากกวาญาติ
ผูดูแลที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป ซึ่งแสดงใหเห็นวาญาติผูดูแลที่มีอายุมากปรับตัวยอมรับการสูญเสีย
ไดดีกวาญาติผูดูแลที่มีอายุนอ ย
3. ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่มีผลตอการรับรูตอการเจ็บปวยและการดูแลสุขภาพ ผูที่
มีระดับการศึกษาสูงจะมีการปรับตัวไดดีกวาผูที่มีระดับการศึกษานอย (Grande, et al., 2009)
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนสิ่งชวยอํานวยความสะดวก สามารถจัดหาหรือเลือกแหลง
สนับสนุนไดดี ไมตองกังวลเรื่องเศรษฐกิจชวยใหมีโอกาสทําอยางอื่น และสามารถหาโอกาสพักผอนได
ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ยอมมีการปรับตัวไดดีกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจนอย (Clayton et al.,
2005)
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5. ระบบสนับ สนุน เปนปจ จัย ที่มีผ ลทํา ใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงตอการปรับ ตัวดา น
บทบาทหนาที่และการพึ่งพาระหวางกัน การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวถือวาสําคัญที่สุดที่
ชวยกันผลัดเปลี่ยนดูแลผูปวย จากการศึกษาของเคท (Keith, 1995) พบวา ครอบครัวที่มีลูกสาว 2 คนขึ้น
ไปมีแนวโนมรวมกันจัดการดูแลผูปวยไดดีกวาครอบครัวอื่น สอดคลองกับการศึกษาของกัวนักเชียและ
พารรา (Guanacia and Parra, 1996) ไดสัมภาษณแบบเจาะลึกญาติที่ดูแลผูปวยจิตเวชที่บานจํานวน 90 คน
ใหมีความเห็นสวนใหญวา ครอบครัวเปนแหลงใหการสนับสนุนดานจิตใจและสังคมแกญาติผูดูแลมากที่สุด
ดัง นั้ นญาติ ผูดู แลที่อยู ในครอบครั วใหญมี แนวโนม ปรั บ ตั วได ดีก วา ผูที่ อยู ในครอบครัวขนาดเล็ ก
นอกจากนี้ การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทยในการใหคําแนะนําจะมีสวนชวยใหการปรับตัวของ
ญาติผูดูแลไดดีเชนกัน จากการศึกษาการดูแลแบบประคับประคองที่บานในเรื่องญาติผูดูแลและการ
บริหารยา (Anderson & Kralik, 2008) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาประสบการณของญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายที่บานในการบริหารยาควบคุมอาการรบกวนผูปวย กลุมตัวอยางเปนญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายจํานวน 10 ราย สะทอนใหเห็นวาการไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการ
สาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองที่สามารถโทรปรึกษาไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหญาติผูดูแล
สามารถปรับตัวและเกิดความมั่นใจในการดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิตที่บานและชวยลดความรูส กึ
ที่เปนภาระของญาติผูดูแล
6. ระยะเวลาในการดูแล ผลการศึก ษาพฤติก รรมการปรับ ตัวของญาติผูดูแลจิตเภท
พบวา ญาติผูดูแลที่มีประสบการณดูแลผูปวยมาเปนเวลานานสามารถปรับตัวไดดีกวาญาติผูดูแลที่มี
ประสบการณ การดูแลระยะเวลานอยกวา (Greaves, et al., 2008) สืบเนื่องมาจากญาติผูดูแลที่มี
ประสบการณอยูกับผูปวยมานานจะรูวาตองทําอะไรและควรดูแลผูปวยอยางไร
7. ภาวะสุขภาพของผูปวย จากการศึกษาของฮารดดิ้งและคณะ (Harding, et al., 2004)
พบวาผูปวยทีป่ ญหาทางสุขภาพรุนแรงขึ้น ญาติผูดูแล มีความรูสึกเปนภาระในการดูแลมากขึ้น สงผลให
ญาติผูดูแลมีปญหาในการปรับตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับตัวดานรางกายและดานบทบาทหนาที่
เพราะญาติผูดูแลตองใชเวลาและความพยายามในการดูแลผูปวยเพิ่มขึ้นเชนกัน
8. เพศของผูปวย จากการศึกษาของเคนเลยและแมคคินไทร (Kealey, and McIntyre,
2005) พบวาญาติผูดูแลของผูปวยเพศหญิงมีการปรับตัวไดดีกวาญาติผูดูแลของผูปวยเพศชาย สืบเนื่อง
จากผูปวยเพศชายสวนใหญเคยเปนผูที่มีบทบาทเปนผูนําในครอบครัว และเปนผูที่เขมแข็ง เมื่อเจ็บปวย
คุกคามถึงชีวิตจึงมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมมากกวาผูปวยเพศหญิง เอาแตใจตนเองมากไม
ยอมใหญาติผูดูแลคลาดสายตาไปไหน
จะเห็นไดวาญาติผูดูแลตองเผชิญกับสิ่งเราคือ การดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง ที่ตองการการดูแลจากผูอื่นอยูตลอดเวลาและมีปญหาที่ตองใหแกรายวัน ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวของญาติผูดูแล หากญาติผูดูแลขาดความรูความเขาใจในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวย
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ดวยโรคเรื้อรัง จะสงผลใหญ าติผูดูแลปรับตัวไมเหมาะสม เกิดเปนปญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ตามมา ดังนั้นตองมีการวางแผนสงเสริมสนับสนุน ใหญาติผูดูแลมีความรูและเขาใจในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs รวมทั้งการจัดการตนเอง เพื่อชวยใหญาติผูดูแลไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs ตอไป
กลวิธีสงเสริมญาติผูดูแลในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา กลวิธีการพัฒนาและสงเสริมญาติผูดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย ที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs สามารถจัดแบงกลุมไดเปน 4 กลุม (Stajduhar et al., 2010) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. การใหคําปรึกษา การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เปนภาระหนาที่ที่
ญาติผูดูแลตองรับผิดชอบจัดการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปญหาไมสามารถ
จัดการได สงผลใหญาติผูดูแลเกิดความเครียด วิตกกังวล ทอแท รูสึกคุณคาในตัวเองนอยลง ดังนั้น
การใหคําปรึกษาจะชวยใหญาติผูดูแลสํารวจและเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น สามารถเลือกวิธีและตัดสินใจ
แกปญ หาที่เ กิดขึ้นไดดวยตัวเอง เห็นคุณคาในตัวเองเพิ่ม ขึ้น มีก ารศึก ษาของคิล บารนและคณะ
(Kilborn et al., 2011) เปนการศึกษาวิจัยโปรแกรมการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสําหรับญาติผูดูแล
ของสถานพักฟนผูปวย ศึกษาในญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายจํานวน 23 ราย ไมมีกลุมควบคุม ใช
เวลา 12 สัปดาหใหคําปรึกษาทางโทรศัพทโดยมีหัวขอดังนี้ ความรูเกี่ยวกับความเครียด ความเครียด
ดานรางกาย/จิตใจ ความคิด/อารมณ การสื่อสาร การดูแลตนเอง การเผชิญความเครียด การสนับสนุน
ทางสั ง คม ทั ก ษะการแก ป ญ หา ความเศร า โศก/สู ญ เสี ย การดํ า เนิ นชี วิ ต ต อ ไป การมี ชี วิ ต ที่ ดี
การมีชีวิตที่ดี/การปกปอง ผลการศึกษาพบวาญาติผูดูแลพึงพอใจ สามารถเผชิญกับความเครียด มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การใหขอมูลและการสอนการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs มีความ
ซับซอน ทําใหญาติผูดูแลเกิดภาวะเครียด วิตกกังวลวาจะดูแลผูปวยใหเหมาะสมอยางไร ดังนั้นการ
ใหขอมูลและการสอน จะชวยใหมีการรับรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับญาติผูดูแลและผูปวยอยางถูกตองมาก
ขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับผลของการใหขอมูลและ/หรือการสอน พบวา มีประสิทธิภาพ โดยกอใหเกิด
ความพึงพอใจ เพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะดานจิตใจ ชวยใหญาติผูดูแลคลายความเครียด ความวิตก
กังวลลงไดระดับหนึ่ง จากการศึกษาของฮุดสันและคณะ (Hudson et al., 2008) เปนการศึกษาวิจัย
เพื่อประเมินโปรแกรมกลุมการใหความรูดานจิตใจแกญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนการใหความรู
เปนรายกลุมแกญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย พบกัน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยสัปดาหละ
1 ครั้ง และมอบคูมือซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแกปญหา, การคิดในแงบวก และกลวิธีการผอนคลาย
ครั้งที่ 1 เปดประเด็นอะไรคือสวนเกี่ยวของในการเปนญาติผูดูแล โดยใหความรูในหัวขอ บทบาทของ
ญาติ ผู ดู แลในการดู แลแบบประคั บประคอง และแหล งบริ การให การสนั บสนุ นช วยเหลื อ ครั้ งที่ 2
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เปดประเด็นการดูแลความสัมพันธและการดูแลตนเอง โดยนําเสนอการดูแลผูปวยดานรางกายและ
จิตใจ รวมทั้งการดํารงไวซึ่งความเปนอยูที่ดีของญาติผูดูแล ครั้งที่ 3 เปดประเด็นการดูแลบุคคลเมื่อ
ความตายเขามาเยือน โดยใหขอมูลเกี่ยวกับอารมณเศราโศกและสูญเสียเมื่อผูปวยเสียชีวิต จะตอง
จัดการกับ ตัวเองอยางไร ผลการศึกษาพบวาญาติผูดูแลมีความพึงพอใจ โดยรูสึกมีความพรอมใน
บทบาทญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย สามารถใหการดูแลและแกปญหาไดรวมทั้งสามารถหาขอมูลที่
ตองการรูไดจากผูเชี่ยวชาญ
3. การพัฒนาทักษะการแกปญหา การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค NCDs
ญาติผูดูแลตองเผชิญกับปญหาอาการรบกวนที่สรางความทุกขทรมานแกผูปวยและแกปญหาที่เกิดขึ้น
นั้นเกือบตลอดเวลา ดังนั้น ญาติผูดูแลจําเปนตองมีการฝกฝนทักษะการเผชิญและการแกปญหาซึ่ง
นําไปสูผลลัพธทั้งทางดานญาติผูดูแลและดานผูปวย จากการศึกษาของแมคมิล แลนและสมอลล
(McMillan & Small, 2007) เรื่อง โปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการอาการที่พบบอยในผูปวย
โรคมะเร็งที่ไดรับ การดูแลที่บานหรือสถานบานพักรับรอง (Hospice Care) โดยใชกระบวนการ
แกปญหา ซึ่งผูวิจัยเรียกชื่อโปรแกรมนี้วา COPE Intervention โดย C = Creativity หมายถึง ญาติ
ผูดูแล มีความคิดสรางสรรคหาวิธีการใหม ๆ เพื่อบรรเทาอาการผูปวย O = Optimism หมายถึง
ญาติผูดูแลมีทัศนคติที่ดีตออาการที่เกิดขึ้นและพยายามถายทอดความคิดและความรูสึกทางบวกไปยัง
ผูปวย P = Planning หมายถึง ญาติผูดูแลวางแผนจัดการกับอาการ โดยแผนนั้นมีความเปนไปไดและ
ใกลเคียงกับความเปนจริงซึ่งผูปวยมีสวนรวมในการวางแผน E = expert information หมายถึง
ญาติผูดูแลคนหาขอมูลที่เกี่ยวของจากผูเชี่ยวชาญและแหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้งญาติผูดูแลไดรับการ
สอนใหสามารถประเมินอาการไดอยางถูกตอง และพัฒนาทักษะในการแปลผลขอมูลที่พบเพื่อนําไปสูการ
แกไขปญหาแกผูปวย มีเอกสารคูมือประกอบ (Home Care Guide for Advanced Cancer) และคูมือ
ประเมินอาการ ปวด หายใจลําบาก และทองผูก การศึกษานี้เปนการทดลองที่มีการเปรียบเทียบ 3
กลุม คือ 1) กลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติ (n = 109) 2) กลุมสนับสนุนไดรับการดูแลตามปกติ
รวมกับการเยี่ยมบานเพื่อสนับสนุนใหกําลังใจญาติผูดูแล (n = 109) และ 3) กลุมทดลองไดรับการ
ดูแลตามโปรแกรม COPE (n = 111) ใชเวลาทั้งหมด 9 วันในกลุมทดลอง ผูชวยวิจัยที่ผานการฝกให
ปฏิ บั ติ ต ามโปรแกรม COPE เป น ผู ท ดลอง โดยเยี่ ย มบา นและฝก ทั ก ษะการแก ป ญ หาให กั บ
ญาติผูดูแลที่บาน จํานวน 3 ครั้ง ในระหวางนั้นมีการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทรวมดวยผลการทดลอง
พบวา ระดับความรุนแรงของอาการทั้งสามอาการไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูปวยของ
กลุมตัวอยางญาติผูดแู ลทั้งสามกลุม แตพบวาความทุกขทรมานจากอาการ (symptom distress) ของ
ผูปวยในกลุมทดลองต่ํากวากลุมสนับสนุนและกลุมควบคุม ซึ่งถือวาเปนขอบงชี้ที่ดีและมีความสําคัญ
ทางคลินิก
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4. การดูแลปญหาดานจิตสังคมของญาติผูดูแล การดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บปวยดวย
โรค NDCs ญาติผูดูแลตองประสบปญหาและมีคุณภาพชีวิตดานจิตวิญญาณและดานสังคมลดต่ําลง
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเปนวิธีการที่มีการนํามาใชชวยเหลือญาติผูดูแล เชน การให
คําปรึกษา การใหขอมูล การผอนคลาย เปนตน เพื่อลดปญหาดานจิตสังคม และชวยใหคุณภาพชี วิต
ดานนี้ของญาติผูดูแลดีขึ้น เห็นไดจากการศึกษาปฏิบัติการพฤติกรรมที่ชวยสงเสริมการนอนหลับใน
ญาติผูดูแลโรคมะเร็ง โดยกลุมควบคุม 30 ราย และกลุมทดลอง 30 ราย พบวา ญาติผูดูแลในกลุม
ทดลองมีคุณภาพในการนอนหลับดีขึ้น และระดับความซึมเศราลดลงอยางมีนัยสําคัญ (Carter, 2006)
นอกจากนี้มีการศึกษาของอเบอเน็ตตี้ และคณะ (Abernethy et al., 2008) เปนการศึกษาวิจับริการ
การดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะที่ทําใหผลลัพธในระยะสั้นและระยะยาว ของญาติผูดูแลดีขึ้น
โดยสํารวจเปรียบเทียบระหวางกลุมที่รับบริการการดูแลประคับประคองอยางเจาะจง และกลุม ทีไ่ มได
รับบริการการดูแลประคับประคองอยางเจาะจง โดยระยะสั้น หมายถึง การไดรับความชวยเหลือตางๆ ขณะ
ผูปวยยังมีชีวิตอยู สวนระยะยาวมองไปถึงอนาคตหลัง การเสียชีวิตของผูปวย การบริ ก ารการดูแล
ประคับประคองอยางเจาะจง ประกอบไปดวย การชวยเหลือในการบริหารยาและควบคุมอาการ
รบกวนผูป วย การดู แลการพั ก ผอ น ขอ มูล เกี่ ยวกั บ การเจ็ บ ป วยและแหลง ให บ ริก ารชว ยเหลื อ
การสนับสนุนทางอารมณ จิตวิญญาณแกผูปวยและญาติผูดูแล การสนับสนุนวางแผนดานการเงินและ
พินัยกรรม การสนับสนุนชวยเหลือหลังการเสียชีวิต ผลการศึกษาพบวากลุมที่รับบริการการดูแล
ประคับประคองอยางเจาะจง สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติดีกวากลุมที่ไมไดรับบริการการดูแล
ประคับประคองอยางเจาะจง
นอกจากนี้ยังพบวา การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท เปนขั้นตอนหนึ่งในกลวิธีสงเสริมญาติ
ผูดูแล ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่เจ็บปวยดวยโรคNCDs ซึ่งมีการศึกษาพบวา การติดตามเยี่ยม
ทางโทรศัพท ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห หลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาล ทําใหบุคคลเกิดความ
มั่นใจในการดูแลตนเอง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิง่ ที่บุคคลตองเผชิญ รวมทั้งไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง (Murtagh, Addington-Hall, and Edmonds, 2007) จากการศึกษานี้สามารถสรุปไดวาการ
ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท เพื่อสอบถามปญหาสุขภาพ การปฏิบัติตัว ตลอดจนใหคําแนะนําที่เหมาะสม
สงผลใหญาติผูดูแลมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น มีสวนชวยสงเสริมกลไกการรับรูและชวยใหสามารถ
ปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับระยะเวลาในการดําเนินการสงเสริมการปรับตัวเปนสวนสําคัญไมควรมากหรือ
นอยเกินไป เพราะมีผลตอการรับรูของบุคคล จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวาญาติผูดูแลสวน
ใหญอยูในชวงวัยผูใหญ (Pierce, and Lutz, 2009) ซึ่งตามหลักการเรียนรูในวัยผูใหญ (Adult
Learning) วัยนี้จะเรียนรูไดนานกวาวัยอื่น เนื่องจากเปนวัยที่มีความสนใจความกระตือรือรนตอการ
รับรูมาก สามารถใหความรูทางสุขภาพไดนานถึง 30 นาที และถาเนื้อหามากและยาก สามารถขยายเวลา
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ไดถึง 60 นาที (Scott, 2000) สวนความตอเนื่องพบวาการสอนติดตอกันเปนเวลา 3 วันสามารถทําให
บุคคลมีความรูและเขาใจในเนื้อหาการสอนได เห็นไดจากการศึกษาของนงครัตน (2551) เกี่ยวกับ
โปรแกรมพัฒ นาความสามารถของญาติผูดูแลในการดูแลผูปวยที่ใชเ ครื่องชวยหายใจ โดยผูวิจัย
ดําเนินการสอนญาติผูดูแลติดตอกันเปนเวลา 3 วันของการเขารับการรักษาและประเมินความสามารถ
ของญาติผูดูแลในวันที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถของญาติผูดูแลในการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่ องช วยหายใจสู ง กว า กอ นเข า รว มโปรแกรมดั ง กล า วอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05
สอดคลองกับการศึกษาของโรสมาวตี (Rosmawati, 2005) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการ
พัฒนาการพยาบาลสนับสนุนตอการปฏิบัติการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในผูปวยเบาหวาน
ซึ่งกลุมทดลองไดรับการสอน ชี้แนะ สนับสนุน จัดสภาพแวดลอม และสรางสัมพันธภาพจํานวน 3 ครั้ง
ติดตอกัน พบวากลุมทดลองมีการปฏิบัติการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การ
ทานยา การจัดการความเครียดและการรักษาความสะอาดสูงกวากลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมดังกลาว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวย
โรค NCDs เปนบุคคลที่มีอาการเจ็บปวยอยางรุนแรง ไดรับ การวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคไม
สามารถรักษาใหหายขาดได ผูปวยจะมีอาการตางๆ ที่บงชี้วามีชีวิตอยูไดไมนานและมีแนวโนมทรุดลง
เรื่อยๆ และไมสามารถกลับสูสภาพเดิมได ซึ่งคาดการณวาจะมีชีวิตอยูไดอีกประมาณ 6 เดือน หรือนอย
กวา ซึ่งผูปวยมีความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตอารมณสังคม และจิตวิญญาณ สงผลใหผูปวย
ระยะสุดทาย ที่เจ็บ ปวยดวยโรค NCDs ชวยเหลือตัวเองไดล ดลงและตองการการดูแลจากผูอื่น
โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ซึ่งญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็ บปวยดวยโรค NCDs สวนใหญ
เปนญาติผูดูแลที่ไมเปนทางการหรือญาติผูดูแลหลักที่มีความสัมพันธทางสายเลือดกับผูปวยและเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดูแลโดยตรงและสม่ําเสมอ ซึ่งการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เจ็บปวยดวยโรค
NCDs เปนภาระหนักมีผลกระทบตอญาติผูดูแลทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมเศรษฐกิจและจิต
วิญญาณ เนื่องดวยผูปวยระยะสุดทายตองการการดูแลตลอดเวลา ทําใหมีเวลาเปนของตัวเองลดลง
รูสึกเหนื่อยลา ไมอยากอาหาร พักผอนนอยลง อีกทั้งผูปวยมีอาการรบกวนที่ทุกขทรมาน ทําใหญาติ
ผูดูแลรูสึกซึมเศรา วิตกกังวล ตองการบอกเลาและระบายความรูสึกตางๆ ดังนั้น การรับฟงอยางเขาใจ
รวมถึงการใหคําปรึกษาจากคนรอบขางที่หมายรวมถึงจิตอาสา ที่มีความรูความชํานาญจึงมีความสําคัญ
มาก เพราะมีสวนชวยใหญาติผูดูแลสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและใหการดูแลผูปวยไดดีตอไป
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สวนที่ 2 ที่มาและการเตรียมความพรอมจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายของ
เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
แนวคิดตั้งตนกอนจะมาเปนจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แนวคิดการดูแลผูปวยระยะสุดทายใหตายอยางสงบมีมานานแลว เพียงแตรูปแบบอาจจะ
แตกตางกันไปตามยุคสมัย สวนสถานดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางที่รูจักกันในปจจุบัน เพิ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อไมกี่สิบปที่ผานมา จากภารกิจเดิมของโรงพยาบาลสมัยแรกที่มุงดูแลกลุมคนยากจนและดอยโอกาส
รวมถึงผูปวยสารพัดโรค กลายมาเปนสถานที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนหลัก (Watson J., 1985)
สําหรับประเทศไทย แมจะยังไมเกิดฮอสพิซ อยางเปนทางการ แตส ถานดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
สัมพันธกับมิติศาสนาเชน วัด หรือ โบสถ ก็มีใหเราเห็นอยูหลายแหง
เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยมีพระไพศาล วิสาโล เปนประธาน
เครือขายภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มทําความ
เขาใจและเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับตายที่ดีตามแนวทางของพุทธศาสนาตั้งแต ป 2544 ผานการจัด
กิจกรรมเสวนา หนังสือ วารสาร และการอบรม การเผชิญความตายอยางสงบ กอนจะพัฒนามาเปน
โครงการ “อาสาขางเตียง”และ“ศิลปะเพื่อการเยียวยาผูปวยเด็กโรคเรื้อรังและโรคระยะสุดทาย” เพื่อ
ดําเนินงานในเรื่องจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยตรง จากการเริ่มตนความรวมมือกับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ปจจุบันกิจกรรมอาสาขางเตียงไดขยายไปยังโรงพยาบาลแหงอื่นๆ เชน โรงพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และยังมีจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ผานการอบรมแลว เขาไปมีสวน
ร ว มในการดู แ ลผู ป ว ยตามภู มิ ลํ า เนาที่ ต นเองอาศั ย อยู อ ย า งต อ เนื่ อ งอี ก ด ว ย เช น อํ า เภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม ที่เปดโอกาสใหจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ เขาดูแลผูปวย
และญาติผูดูแลอยางตอเนื่อง จึงนับเปนนิมิตหมายอันดีในการทําใหกิจกรรมจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนเรื่องการตายที่ดี ซึ่งตองอาศัยกลไกความรู จิตสํานึกและความ
รวมมือที่หลากหลาย (ทัศนีย ทองประทีป, 2543)
ความหมาย / ทัศนะของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึก ในการวิจัยของสวรรณกมล (2558) ถึงการ
ใหความหมาย/ทัศนะของจิตอาสาดูแลผูปวยฯ เปนการตีความในแงผลลัพธ (Output) จากสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง โดยพบวาผูใหขอมูลหลักไดใหความหมายของจิตอาสาดูแลผูปวย 5 ความหมาย ดังนี้
1. ผูที่เปยมดวยความรักและความเห็นอกเห็นใจ เหตุเพราะผูปวยระยะสุดทายมีสภาพ
จิตใจที่เปราะบางออนแอมาก ผูปวยตองการใครสักคนที่พรอมจะใหความรักแกเขาไดอยางเต็มเปยม
หรืออยางไมมเี งื่อนไข และเพราะจากสภาพจิตใจที่เปราะบาง ผูปวยระยะสุดทายมักแสดงความหงุดหงิด
เกรี้ยวกราดออกมาไดงาย จิตอาสา สามารถชวยไดดวยความอดทนอดกลั้น พยายามใหอภัยและเห็นอก
เห็นใจเขา
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2. ผูที่ส ละความสุขสวนตน สละเวลาไดอยางตอเนื่อง เพราะในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายจําเปนตองผานการอบรมและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งเขาใจถึงการใหบริการดูแล
ผูปวยโดยสหวิชาชีพ เพื่อควบคุมและบรรเทาอาการปวดหรืออาการอื่นๆ ที่กอใหเกิดความทุก ข
ทรมาน ประคับ ประคองดานจิตใจ/อารมณ และจิตวิญ ญาณของผูปวย ใหส ามารถอยูไดอยางมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและตายจากไปดวยความสุขสงบ โดยครอบคลุมการดูแลญาติและติดตามชวยเหลือ
ญาติที่มีอารมณเศราโศกจากการสูญเสีย
3. ผูที่ระลึกถึงหนาที่ของ “การไมยืดชีวิตและไมเรงความตาย” กลาวคือ ไมยื้อชีวิตไวดวย
วิธีการหรื อเครื่องมือชวยชี วิตแบบต างๆ เมื่ อไมมีโ อกาสรอดชีวิต หรื อเรง ให ผูปวยตายอยางผิ ด
ธรรมชาติดวยวิธีการตางๆ แตจะทําใหผูปวยพบกับการตายที่ดี
4. ผูที่อุทิศตนเพื่อลดทอนความทุกขและตอบสนองความตองการของผูปวยในทุกดานเทาที่
จะทําได ไมวาจะเปนเรื่องกาย ความสัมพันธ จิตใจหรือแมแตความตองการทางจิตวิญญาณ การสราง
ความรูสึกใหผูปวยไดตายราวกับอยูในเรือนตายของตน
5. ผูที่มีความมั่นใจและตั้งใจวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูปวยใหปลอยวาง ไม
กลัวตายและเตรียมตัวตายอยางสงบ
สอดคลองกับผลการวิจัยของวาเลนไทนและกอรดอน (Valentine, and Gordon,
2000) ที่กลาววา ผูอุทิศตนเปนจิตอาสา จิตวิญญาณจิตอาสา คือการมีจิตใจที่เสียสละ ทํางานดวย
ความสมัครใจ เพื่อเห็นแกประโยชนของผูอื่น ประชาชนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทนที่เปนเงิน
หรือวัตถุ และดําเนินชีวิตในรูปแบบที่แตกตางไปจากกระแสหลัก คือกระแสเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่
มุงเนนเรื่องการสรางรายไดเ ปนหลัก จะมีแรงผลักดันภายในตนเองที่ทําใหเลือกใชชีวิตที่อุทิศตน
ทํางานใหโดยไมมีผลตอบแทน หรือไดผลตอบแทนนอย และไมอาจนับรวมเขากับมาตรฐานของการตี
คาแรงงานเปนเงินไดตามแบบของสังคมแรงงานที่กําหนดกันอยูในปจจุบัน
สรุปไดวาการทํางานจิตอาสาหรือจิตอาสา เปนการทํางานเพราะมีความรัก มีความสุขใน
งานไดมีโอกาสสรางสรรคงานอยางที่ตองการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็นอมรับมันอยางมีสติ
แตเมื่อไมมาหรือไมมีก็อยาคิดถึง ความตองการทั้งหมดอยูที่ตัวงาน ทุกคนที่ไดทํางานจะตองเรียนรู
ถึงศิลปะ ความรักในงานที่ทํามีความสุขในงานโดยไมตองการการยอมรับนับถือ
รูปแบบของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
การมีจิตอาสา เปนสิ่งที่เกิดตามวิถีการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล สภาพแวดลอมตางๆ
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน มีผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล จิตสํานึกสาธารณะ หรือ
จิตสํานึกทางสังคมอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก แตไมสามารถสรุป
แยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกัน จิตสํานึกที่มาจากภายนอกเปนการเขามาโดยธรรมชาติ กระทบตอความรูสึกของ
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บุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาติ และมักไมรูตัว แตจิตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายในเปนความ
จงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดี เปนสํานึก ที่ส รางขึ้นเองระหวางปจ จัยภายในและ
ภายนอกเปนปฏิสัมพันธที่มีความตอเนื่องกัน (Turner, 1988)
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึกถึงการกําหนดรูปแบบของจิตอาสาเปน
การตีความในแงผลลัพธ (Output) จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยพบวาผูใหขอมูล หลักไดเพิ่ม เติม การ
กลาวถึงรูปแบบของจิตอาสา 2 รูปแบบ ดังนี้
1. จิตอาสาที่มีทัก ษะเฉพาะตัว ไดแก บุคลากรทางการสาธารณสุข แพทย พยาบาล
เภสัชกร นักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวของ บุคคลเหลานี้เขาใจในความเปนจริงที่วา แมเทคโนโลยีทางการ
แพทยส ามารถ ผลิตยาขนานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรัก ษาผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย
กระนั้นยังคงมีขอจํากัด โดยจากตัวผูปวยเองซึ่ง ไมสามารถทนตอความทรมานที่เกิดจากการรักษา
หรือเมื่อความเจ็บปวยที่เกิดจากการเปนมะเร็งดําเนินมาจนถึงระยะสุดทาย อันเปนสัญญาณบงชี้วา
ผูปวยหมดทางรักษาและจิตใจเริ่ม คํานึงถึงความตาย สิ่งเหลานี้ชี้ชัดวาผูปวยตองเผชิญความทุกขทั้ง
รางกายและจิตใจ ดังนั้นการดูแลผูปวยแบบองครวม มีความสําคัญเทียบเทากับความตองการที่จะ
เนนหนักเรื่องการกลับคืนสูสภาพปกติ ทั้งการดูแลกายและใจ การปรับความคิด เข าใจสภาวะความ
เปนจริงถึงความไมเที่ยงของชีวิต การใชชีวิตที่เหลืออยูแมจะไมเต็มรอยใหมีคุณคาทั้งตัวเองและผูอื่น
การฝกเตรียมพรอมรับมือกับสภาพเจ็บปวดทางกาย และยิ้มรับความตายที่เกิดขึ้น จึงถือวาเปนศิลปะ
อันงดงามที่ผูปวยและผูไมปวยควรไดเรียนรูฝกฝน และตั้งตนในความไมประมาท
2. จิตอาสาที่เปนบุคคลทั่วไป มีตั้งแตนักศึกษาจนถึงวัยเกษียณ อายุระหวาง 20-60 ป
ทุกสาขาอาชีพตั้งแต รับราชการ รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัท เจาของกิจการ รับจางอิสระ ขาราชการ
บํานาญ และแมบาน แตจะตองผานการคัดเลือกและอบรมโครงการจิตอาสาดูแลผูปวยเรื้อรังและ
ระยะสุดทาย และจากผลการสัมภาษณระดับลึกผนวกกับการวิเคราะหขอมูล ทําใหไดทราบถึงแนวคิด
หลักๆ ของจิตอาสาที่เปนบุคคลทั่วไป ไมใชบุคลากรทางการสาธารณสุข 3 ประการคือ
2.1 ความยึดมั่นในอุดมการณ กลาวคือ มี สํานึก ถึง ความรับ ผิ ดชอบตอหนาที่ ของ
ตนเองและสังคม ตองการเห็นสังคมมีการปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม มีการเอารัดเอาเปรียบตอกัน
นอยที่สุด เชื่อวาสังคมจะเปนเชนนั้นได จะตองอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรอยางเปนธรรม
และแพรกระจายไปยังคนทุกชั้น ทุกกลุมทางสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทํา ได ลวงเลยไปถึง
ความไมพอใจที่การเห็นความไมยุติธรรมหรือการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นคือ
การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มุงเนน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนและ
สงเสริมแนวคิดบริโภคนิยม
2.2 ความยึดมั่นในหลักศาสนา จารีตประเพณี กลาวคือ ยึดมั่นในหลักศาสนา และตองการ
ทํางาน เพื่อละตัวตน หาหนทางที่ไดจะถายทอดความรู อุทิศเวลาและความสุขสวนตนเพื่อใหเปน
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ประโยชนตอผูอื่นที่เจ็บปวยและยากไรดอยโอกาสกวาตน เพราะตองการทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ นื่
รวมถึงเขาถึงการปลอยวางทั้งทรัพยสินเงินทอง ของใชหรือแมกระทั่งสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทั้งนี้
เพื่อใหเขาถึงความสุขที่ไมสามารถหาไดจากการใชชีวิตตามปกติในทุกๆ วัน หรือเพื่อใหเขาถึงความ
ลึกซึ้งทางจิตใจ หรือบริจาคทานซึ่งคือการมีน้ําใจเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนของผูอื่น จิต
อาสาที่ไดศึกษาและเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอน มุงเดินทางไปสูบั้นปลายชีวิตโดยใชพระพุทธศาสนา
เปนเครื่องนําทาง
2.3 ความยึดมั่นในคานิยมบางประการ กลาวคือ สิ่งที่อยูภายในความรูสึกนึกคิดของ
คนๆ นั้น เปนคานิยมที่ไดรับการพัฒนามาจากการหลอหลอมของครอบครัวหรืออาจหมายรวมถึง
ความจําเปนทางครอบครัว จากสถาบันการศึกษา จากการเฝาสังเกตและตั้งคําถามกับความเปนไปใน
สังคมปจจุบัน หรือการไดอานประวัติชีวิตของนัก พัฒ นาหรือบุคคลที่เปนแบบอยางในใจ คานิยม
ดังกลาวไดแก ความเสียสละ ความมั่นคงทางจิตใจ ความสามารถในการรักษาสมดุลระหวางความ
ตองการเชิงเศรษฐกิจและอุดมการณ
ซึ่งสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของแสวง บุญเฉลิมวิภาส (2549) ที่กลาววา ผูอุทิศ
ตนเปนจิตอาสา มีความตองการการยอมรับ จากสังคมและคนรอบขางในระดับหนึ่ง การยอมรับ นี้
สามารถสะทอนไดจากการไดรับรางวัลในรูปของวัตถุ สิ่งของ โลหประกาศเกียรติคุณ หรือการไดรับ
การยกยอง ชมเชย การยอมรับในความสามารถของตนเอง แตอยางไรก็ตาม การไดรับการยอมรับนี้มี
แนวคิดวา เปนการสรางตัวตนใหกับมนุษย แทนที่จ ะใหก ารอุทิศตนเปนแนวทางของการบรรลุถึง
ความสุขในขั้นที่แตกตางจากทรัพยสิน เงินทอง และความตองการอันเปนแรงขับจากภายใน ที่ทําให
เลือกใชชีวิตที่อุทิศตนทํางานใหโดยไมมีผลตอบแทน หรือไดผลตอบแทนนอย และไมอาจนับรวมเขา
กับมาตรฐานของการตีคาแรงงานเปนเงินไดตามแบบของสังคมแรงงานที่กําหนด
กระบวนการของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเครือขายพุทธิกาฯ
โครงการจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในระยะแรกเปนการทํางานสืบเนื่องจากการ
อบรมการเผชิญความตายอยางสงบ ผูเขาอบรมบางคนมีความสนใจที่จะนําทักษะของการตายสงบเขา
ไปชวยเหลือผูปวย และงานจิตอาสาก็เปนกิจกรรมหลักที่เปดโอกาสในการนําความรูในเชิงทฤษฎีมาใช
ปฏิบัติจริง (Converse, J.M., 1987) ผูสนใจเขารวมโครงการจิตอาสาในการดูแลผูปวยเรื้อรังและระยะ
สุดทาย มีตั้ง แตนัก ศึก ษาจนถึง วัยเกษียณ อายุ ระหวาง 20-60 ป ประกอบอาชีพทุกสาขาตั้งแต รับ
ราชการ รัฐวิ สาหกิจพนักงานบริษัท เจาของกิจการ รับจางอิสระ ขา ราชการบํานาญ และแมบา น
นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสาธารณสุขไดแก แพทย พยาบาล นักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล ทันต
แพทย เภสั ช ก ร ร วมทั้ งอา จาร ย ส อ นนั ก ศึ ก ษา แพท ย ส วนใ หญ เ ข า ม าเป นจิ ต อาส า
เพราะตองการเปนเพื่อนพูดคุยใหกําลั ง ใจผูปวย ใหรูสึก สบายใจ คลายความทุกข ตองการเขาใจ
สภาวะของโรคและดํารงอยูกับโรคไดอยางปกติสุขและความรูในการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ถูกตอง
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เพือ่ ปรับใชกับตนเองและคนรอบขาง รวมทั้งเพื่อเขาใจชีวิต เรียนรูสัจธรรมและการปลอยวาง รวมทั้ง
เพื่อเตรียมตัวตายอยางมีสติใหกับตนเองและครอบครัว (ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย,
2554)
ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร
ขอมูลจากจดหมายแนะนําตัว พบวาทุกคนมีความตั้งใจดี แตจะพบวามีความเปนไปไดใน
การเขารวมนอยมาก ไมวาทํางานประจําจนไมนาจะมีเวลา หรือสถานที่อยูหางไกลโรงพยาบาลมาก
ทางโครงการจึงตองโทรศัพทกลับไปเพื่อตรวจสอบวาสามารถจัดสรรเวลาในการปฐมนิเทศ อบรม
และเยี่ยมผูปวยไดอยางตอเนื่องไดหรือไม ดวยเหตุนี้จึงมีการกําหนดใหมีการนัดเจออีกครั้ง ซึ่งอาจใช
รูปแบบการปฐมนิเทศ หรือสัมภาษณก็จะทําใหเกิดความแนใจไดยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้สิ่งสําคัญในการ
จัดหาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย จึงอยูทกี่ ารจัดระบบรองรับจิตอาสาที่ชัดเจน และสอดคลองกับ
สัดสวนของผูปวยที่ตองการดูแล ซึ่งจะทําใหไมจําเปนตองรับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจํานวน
มากและไมเปนภาระกับคนทํางานจนเกินไป อีกทั้งจะตองยอมรับเงื่อนไขวาจะตองผานการอบรม 2
วัน (ไป-กลับ) เขาใจรูปแบบการเยี่ยม วาเปนเพื่อนใหกําลังใจผูปวยและญาติ โดยมีอาสา 1 คน ต
คนไข 1 คน ระยะเวลาเยี่ยมผูปวย ในระเวลา 3 เดือน เยี่ยมผูปวยอยางนอยสัปดาหละครั้ง สรุปกา
เรียนรู เดือนละครั้ง รวม 3 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การปฐมนิเทศ
สิ่งสําคัญของการปฐมนิเทศ คือเปนการเปดโอกาสใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ไดรับขอมูลและภาพรวมทั้งหมด เพื่อกลับไปชั่งใจตนเองอีกครั้ง วาเหมาะสมกับภารกิจนี้หรือไม โดยมี
การชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการที่คาดหวังใหจิตอาสาไดเยี่ยมเยียน เปนเพื่อนให
กําลังใจผูปวยและครอบครัว และยังเปนการแบงเบาภาระใหพยาบาล รวมทั้งเพื่อใหจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายเกิดการเรียนรู
2. ขั้นตอนในการเปนจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย กําหนดวันเวลาในการพบปะตางๆ
ไดแก การอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปโครงการ เพราะจิตอาสาสวนใหญเพงความสนใจ
เฉพาะการเยี่ยมผูปวยและญาติ แตไมเห็นความสําคัญของการอบรม การสรางสัมพันธภาพรวมกัน
หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ
3. ลักษณะกิจกรรมที่เนนการฟงอยางลึกซึ้ง เนนการใหและรับและการทํางานเปนทีม
มีการตัดสินใจรวมกัน
4. สภาพในโรงพยาบาลที่ภาระงานลนมือของพยาบาลจนอาจไมไดใสใจจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายเทาที่ควร
5. สภาพของผูปวยที่มีความเปนไปไดวาอาจเสียชีวิตกลางคัน ซึ่งประเด็นนี้อาจซักถาม
จิตอาสาดูแลผูปว ยระยะสุดทายที่อายุนอยวาสามารถรับไดหรือไม
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การปฐมนิเทศจึงเปนเสมือนการดูตัวระหวางโครงการฯ และจิตอาสา อีกทั้งยังเปนดาน
หนาชวยสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งชวยลดปญหาจิตอาสาหยุดทํางานกลางคันได
ขั้นตอนที่ 3 การอบรม
การอบรมเปนการจําลองประสบการณเพื่อนําไปประยุกตกับการปฏิบัติงานได เพราะจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เขาเยี่ยมผูปวยในแบบนี้ จะไมไดเขาเยี่ยมเปนกลุมหรือมาเปนครั้งคราว
แตตองปฏิสัมพันธกับ ผูปวยและญาติในลัก ษณะเปนรายบุคคลและดูแลอยางตอเนื่องถึง 3 เดือน
ดังนั้นทักษะและการทําความเขาใจการดูแลผูปวยจึงตองละเอียดและชัดเจนพอ แตในการอบรมนี้จะ
ไมไดแบงตามโรคของผูปวย เพราะเนนการดูแลแบบเพื่อน จึงไมเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งเปนพิเศษ
การอบรมดูแลผูปวยเรื้อรังและระยะสุดทายกําหนดใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเขา
รวมเปนเวลา 2 วัน ซึ่งกระบวนการรอยเรียงในการอบรมผูสนใจสามารถนําไปประยุกตไดตามความ
เหมาะสม
กิจกรรมวันแรก ไดแก
1. แนะนําโครงการ / ทําความรูจักกัน
2. แนะนําแนวทางการเยียวยาจิตใจ มีวัตถุประสงคเ พื่อใหเขาใจความรูสึก และความ
ตองการของผูปวย ความรูสกึ ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงถึงผูปวย โดยเนนถึงสิ่งที่ควรพูดและไมควรพูด
ตลอดจนเพื่อใหจิตอาสาเกิดความเชื่อมั่นวาทุกคนสามารถเยียวยาทางดานจิตใจไดไมยาก ผานการ
แสดงบทบาทสมมติของจิตอาสา
กิจกรรมวันที่สอง ไดแก
1. กิจกรรมสันทนาการ การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อนําความเขาใจเกี่ยวกับ การดูแล
ทางดานจิตใจผูปวย เพื่อเรียนรูวิธีเขาหาและพูดคุยกับผูปวย เพื่อเขาใจบทบาทจิตอาสาเปนสวนหนึ่ง
ของทีม และเพื่อเปดใจยอมรับความแตกตางหลากหลาย
2. ทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง เพื่อเรียนรูวาเมื่อรับฟงอยางลึกซึ้งแลวเกิดประโยชนอยางไร
กับตนเองและผูปวย
3. ความเขาใจผูปวยและระบบในโรงพยาบาลโดยแพทยหรือพยาบาลผูเชี่ยวชาญการทํา
ความเขาใจผูปวยเรื้อรังและระยะสุดทาย หัวขอการทําความเขาใจผูปวยนี้ อาจมอบใหแพทยหรือ
พยาบาลจากโรงพยาบาลในการใหขอมูลจิตอาสาเกี่ยวกับผูปวย เนนเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะอารมณ
ของผูปวยระยะสุดทายหลังรับรูขาวราย หรือความตาย
การอบรมชวยใหจิตอาสาเกิดทัก ษะในการเยียวยาจิตใจผูป วย แตสําคัญ กวานั้น คือ
ตองการใหเ กิด ความเชื่อมั่นซึ่งมาจากภายในตนเองไมยึดติดกับความรูหรือมีสูตรสําเร็จตายตัว แตอยูกับ
ผูปวยตรงหนาอยางซึมซับและเขาใจ
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ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติ เยี่ยมเยียนผูปวย
ทางโครงการฯ กําหนดใหจิตอาสาเขาเยี่ยมผูปวยอยางนอยสัปดาหละครั้ง ๆ แตละครั้ง
อาจเยี่ยมผูปวยเพียงไมกี่นาทีบางครั้งหลายชั่วโมง ขึ้นอยูกับสถานการณความพรอมของผูปวยและ
ความสนิทสนมที่อาจทวีคูณมากขึ้นตามลําดับ สวนใหญโรงพยาบาลสะดวกใหจิตอาสาเยี่ยมในชวง
บาย เพราะชวงเชาผูปวยจําเปนตองรับการรักษาตาง ๆ แมจิตอาสาหลายคนในชวงแรกยังมีความกลัวและไม
แนใจอยูบางในการเยี่ยมผูปวย แตจากการเตรียมพรอมระบบรองรับ การสรางความรวมมือระหวาง
พยาบาลกับ จิตอาสา การใหขอมูลภาพรวม ทําใหจิตอาสาบางคนรูสึก มั่นใจที่จะนําความรูและ
ประสบการณตาง ๆ จากการอบรมไปใชในการเยี่ยมผูปวยได
จะเห็นไดวา จิตอาสาไมไดเกิดขึ้นอยางงายดายเพียงใครสักคนตองการเปนจิตอาสาแลว
สามารถเขาไปดูแลผูปวยในโรงพยาบาลไดในทันที แตจิตอาสาดูแลผูปวยเหลานี้ “เวลาอุทิศ” และ
“ใจเรียนรู” คือคุณสมบัติพื้นฐานของจิตอาสา ที่ควรจะตองจัดสรรเวลาในการเยี่ยมดูแลผูปวยเปน
ประจํา เพราะจะทําใหสามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางจิตอาสาและผูปวยไดอยางตอเนื่อง ใน
ขณะเดียวกัน ก็ตองเรียนรูที่จะเปดใจรับประสบการณแปลกใหมที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดูแล ทั้ง
ความเศรา เสียใจ สะเทือนใจ แมแตความปลื้มปติ และความสุขที่เกิดขึ้น จากชวงเวลาที่ไดอยูรวมกับ
ผูปวย ญาติ และตนเอง หรือจะกลาวไดวา จิตอาสาจะไมเนนเฉพาะผลลัพธจ ากการทํางาน แตให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูภายในของจิตอาสาไปดวย
ปญหาและอุปสรรคของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แมมีหลักปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณตาง ๆ ในการเยี่ยมผูปวย จากจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายรุนกอน จะทําหนาที่แบงปนประสบการณการทํางานที่ผานมา ทั้งสิ่งที่ อาจเกิดขึ้น
ในชวงเยี่ยมผูปวยที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองเผชิญและแนวทางการแกไข แตในความเปน
จริงจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายอาจตองเจอกับสิ่งที่คาดไมถึง (รุงนภา เขียวชอ่ํา, 2552)
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึกถึงปญ หาและอุปสรรคของจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนการตีความในแงผลลัพธ (Output) จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 5 ขอ พรอมทั้ง
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดเสนอวิธีการบรรเทาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. มุมมองที่ตางกัน
สวนใหญจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเตรียมพรอมที่จะเผชิญปญหาความอึดอัดคับ
ของใจ จากผูปวย ไมวาจะเปนความทุกขจากความเจ็บปวยทางกายและใจ และความเครียดกดดัน
ตางๆ แตสวนใหญ ลืมเตรียมใจที่จะเผชิญกับเจาหนาที่ในโรงพยาบาล พยาบาลบางคนอาจมีทัศนคติ
ที่มองวาการดูแลจิตอาสาเปนงานเพิ่ม ทั้ง ที่ภาระงานจากคนไขและงานเอกสารก็ลนมืออยูมาก
พอแลว ประกอบกับความไมไววางใจในจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย เกรงวาอาจเกิดความ
เสียหายกับคนไข และทําใหพยาบาลตองรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึงควรเปด

60
พื้นที่รับฟงทั้งสองฝาย โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งมากไป และอาจใชพื้นที่พูดคุยสวนตัวไมผานการ
ประชุม เพื่อทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายหรือพยาบาลกลาพูดตรงไปตรงมารวมทั้งชวย
ประสานความรูสึกดีตอกัน ทั้งนี้พบวาการเริ่มตนสิ่งใหมๆ เปนสิ่งยากที่จะทําใหเกิดการยอมรับได
หากใชความอดทนและรอคอย หลายครั้งพบวาตางฝายจะเขาใจกันเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผานไป
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเห็นภาระงานของพยาบาลที่มากมายจนเกิดความเขาใจ และพยาบาลเห็น
ความทุมเทจริงจังของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มาอยางสม่ําสมอและทําดวยใจจนเกิดความ
ชื่นชม
2. การจัดสรรเวลา กรณีจิตอาสาไมไดมาเยี่ยมผูปวย
กรณีจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายหยุดการมาเยี่ยมผูปวยมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน 1)
ภารกิจ หนาที่การงานที่ไมแนนอน โดยเฉพาะคนทํางานประเภทฟรีแลนซ สวนใหญจะไมสามารถ
กําหนดขอบเขตงานไดอยางชัดเจน 2) ชวงเริ่มตนของการมาเยี่ยมผูปวยรูสึกมีอุปสรรคไมวาผูปวยไม
พูดคุย พยาบาลไมคอยตอนรับ เกิดความทอแท 3) ผูปวยกลับบานหรือเสียชีวิต ตองมีการเปลี่ยนเคส
ทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเกิดความหดหูเสียใจ
หากเกิดกรณีเชนนี้ สวนใหญจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายมีความเปนไปไดที่จะไม
แจงผูประสานงาน แตหากมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและทําความเขาใจลวงหนาวาการหายไปไมใชเรื่อง
ผิด อยางนอยควรชี้แจงเพื่อจะไดปรับเวลาการเยี่ยมผูปวย หรือปรับปรุงกระบวนการกับจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายเพื่อทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผูปวยไมตอบรับ
แมจะมีการขออนุญาตผูปวยวาจะมีจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเขาเยี่ยมกอนแลว
แตเมื่อจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไปเยี่ยมผูปวยจริง ผูปวยอาจไมตอ นรับดวยการหันหนาไปอีก
ทาง หรือนอนหลับ ทั้งนี้อาจเกิดจากผูปวยเกิดความไมสบายใจ หรือไมสบายกายจากการหัตถการ
ตาง ๆ หรือเหตุผลตาง ๆ ที่ไมสามารถอธิบายได และแมมีการเนนย้ํากับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
วาอาจเกิดเหตุการณเชนนี้แลวก็ตาม เมื่อเจอเหตุการณจริง จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไมอาจ
ยอมรับไดหากสอบถามที่มาและพบวาสาเหตุที่ผูปวยเงียบมาจากตัวผูปวยเอง ไมใชตัวจิตอาสา แต
เพราะจิตอาสารูสึกอึดอัดทําอะไรไมถูก อาจเนนย้ําวาหากตลอด 3 เดือน หากผูปวยปดตัวเอง ก็ไมถือ
วาจิตอาสาทํางานผิดพลาด เพราะสิ่งสําคัญคือการเรียนรู ดังนั้นใหถือวาเหตุการณนี้เปนโอกาสให
ใครครวญจิตใจตนเอง หรือแกไขดวยการเสนอพี่เลี้ยงชวยเหลือ เปนตน
4. ความผูกพันที่มากไป
เมื่อจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายผานการปรับตัวชวงแรกกับผูปวยและญาติไดแลว สิ่งที่
ตามมา คือเริ่มรูสึกผูกพัน ยิ่งถาผูปวยคะยั้นคะยอใหมาบอยๆ ยิ่งไมกลาปฏิเสธ สวนใหญมักจะเกิดกับ
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มีอายุนอย ๆ เพราะยังวางตัวและวางใจไมถูก จิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายควรพูดตรง ๆ กับผูปวย วาสามารถมาไดกี่วันและใหมองวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปน
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เพียงสวนหนึ่งที่ชวยใหผูปวยรูสึกดี แตผานเขามาในชีวิตเขาเพียงชั่วคราว แตหากตองการชวยเหลือ
มากกวานี้สามารถประสานความสัมพันธเชื่อมโยงกับครอบครัวของผูปวย ก็จะทําใหชวยเหลือผูปวย
ไดอยางยั่งยืนกวา
5. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายรูสึกวาทํานอยไป
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายบางคนอาจผานชวงเวลาที่ปรับตัวกับผูปวยและสิ่งรอบ
ขางไดยาก แตบางคนอาจเจอผูปวยยิ้มแยมและเปนคนชวนจิตอาสาพูดคุยดวยความราเริงไมทุกขรอน
ยิ่งไปกวานั้นผูปวยอาจใหกําลังใจกลับดวย จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสวนใหญแทนที่จะดีใจ
กลับรูสึกไมดี รูสึกไมมีคุณคาเพราะไมไดทําอะไรเพื่อผูปวยเลยแคมานั่งฟงเฉยๆ ทั้งที่มีการเนนย้ําวา
การมาครั้งนีเ้ พื่อการเรียนรูก็ตาม อีกทั้งมีความเปนไปไดที่ผูปวยและญาติไมตองการใหใครเห็นตนเอง
เศรา เพราะไมอยากใหสงสาร มีหลายครั้งพบวาผูปวยและญาติลักษณะนี้หลายคนแอบรองไหในที่ลับ
ตาคน หรืออาจเปนเพราะยังไมรูสึกคุนเคยมากพอ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรใจเย็นพูดคุย
จนเกิดความสนิทสนมกอน
ในการทํางานในโรงพยาบาล จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสวนใหญเตรียมพรอม
เปดใจใหกับผูปวยและญาติ จนลืมนึกถึงบุคคลอื่นรอบขางไป แตเมื่อจิตอาสาตระหนักไดถึงสิ่งเหลานี้
ทุกสิ่งก็เปนการเรียนรู และสงผลสะทอนกลับถึงบุคลากรในโรงพยาบาลที่ตองเปลี่ยนมุมมองของ
ตนเองตอจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและเรื่องราวรอบขางเชนกัน
ผูวิจัยตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบ ประสบการณและกระบวนการจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายมีดังนี้
สุรีพร ธนศิลป (2556) กลาวถึง ผลการศึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทายใกลตายเชิงพุทธ
บูรณาการวาผูทําหนาที่ดูแลผูปวยตองมีพรหมวิหารธรรม คือเมตตากรุณาเปนพื้นฐาน โดยสวนตน
ผูดูแลเองก็มีความเขาใจโลกและชีวิต รูเทาทันชีวิตและความตาย ดูแลอนุวัตตามหลักการแพทยแผน
ปจจุบัน ทํางาน ดูแลแบบพหุวิชาชีพเพื่อใหการดูแลทั่วถึงทุกมิติ โดยบริหารองคประกอบในการดูแล
ใหอยูในสภาพเอื้ออํานวย
อุมาภรณ ไพศาลสุทธิเดช (2555) กลาวในการประชุมฟนฟูวิชาการ หัวขอ บทบาทพยาบาล
ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (Nurse’s Role in End of Life Care) ไววา การเตรียมความพรอมที่
จะตองเผชิญกับการเจ็บปวยในวาระสุดทาย บุคคลใดที่มีโอกาสไดเตรียมตัวเผชิญการสูญเสีย การ
พลัดพราก ตลอดจนการเผชิญกับความตาย เขานาจะโชคดีกวาคนที่ไมไดเตรียมตัว เพราะมีโอกาสได
สะสางภารกิจที่ยังคางคาใจใหลุลวงไปดวยดีกอนที่จะจากโลกนี้ การใชชีวิตอยางไมประมาทโดยมีการ
เตรียมความพรอมเผชิญวาระสุดทายที่จะมาถึง นาจะมีสวนชวยใหเกิดความสงบกอนตายและไปสูสุข
คติไดมากกวาคนที่ไมไดเตรียมตัว ซึ่งจะมีอาการหวาดกลัว ทุกขทรมาน ขอสูตายภายใตการใช High
Technology ที่ทันสมัยในหอง ICUและทายสุดก็ตองกลับคืนสูธรรมชาติดวยอาการไมสงบ
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สุลักษณ วงศธีรภัค (2556) กลาวถึง การประเมินผูปวยระยะสุดทายแบบองครวม วา
ตองประเมินใหครอบคลุม ทั้ง ทางดานรางกาย จิตใจ สัง คม และจิตวิญญาณ ซึ่ง ในดานสัง คมจะ
ประกอบดวยเครือขายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวยครอบครัวหรือญาติ เพื่อน
บาน หนวยงาน หรือองค การ กลุมทางศาสนา จิตอาสา การคนหาเครือขายทางสังคมของผูปวยและ
ครอบครัว จะทําใหทราบวา ผูปวยไดรับความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา และไดรับการยกยองจาก
เครือขายทางสังคมอยางไร
สวนที่ 3 การสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารระหวางบุคคลมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของมนุษยอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตการที่จะทําใหสื่อสารประสบความสําเร็จเปนที่พึงพอใจทั้ง
สองฝายนั้น จําเปนตองมีความเหมาะสมทั้งบุคคล สถานที่ และเวลา ซึ่งในการสื่อสารระหวางบุคคล
นั้น จะตองมีคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่เปนผูส ง สาร (sender) อีก คนหนึ่ง จะทําหนาที่เ ปนผูรับสาร
(receiver) แตอยางไรก็ตามบทบาทการเปนผูสงสารและผูรับสารอาจไมตายตัว ผูสงสารและผูรับสาร
สามารถสลับ บทบาทกันได (อมรรัตน ทิพยเ ลิศ , 2549) นอกจากนั้นผูสื่อสารยังมีศัก ยภาพที่จ ะ
ดัดแปลงสารไดตามบริบทการสื่อสาร อันจะทําใหผูสื่อสารสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามตองการ
การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึง การพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคนสองคน (Person-to-Person) ทําใหทั้งสองฝายสามารถ
สัง เกตปฏิกิริยาที่แสดงออกซึ่ง กันและกันได และความสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ไดอยาง
ทันทีทันใด (เรณู พุกบุญมี, 2541) และการสื่อสารระหวางคนสองคนในลักษณะที่มีสื่อเปนตัวกลางใน
การติดตอสื่อสารก็ได เชน การติดตอพูดคุยทางโทรศัพท การสงขอความผานอินเตอรเน็ต การเขียน
จดหมายถึงกัน เปนตน ในการวิจัยนี้จะเนนการสื่อสารแบบเผชิญหนากันระหวางจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายและญาติผูดูแลที่สนทนากันแบบดูแลแบบประคับประคองและเพื่อใหทราบวาญาติผดู แู ล
มีการเตรียมรับมือกับจากไปของผูปวยในการดูแลของตนอยางไร โดยในสวนนี้ผูวิจัยจะขยายความ
เกี่ยวกับการสื่อสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคล
กิติมา สุรสนธิ (2542) กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีคุณลักษณะที่สําคัญคือผูที่
สื่ อ สารมี บ ทบาทเป น ผู ส ง สารและผู รั บ สาร เป น การสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
Communication) คือ มีการปอนกลับของขาวสารจากผูรับสาร สารที่สื่อกันนั้นประกอบดวยวัจน
สารและอวัจนสาร ผูสงสารและผูรับสารจะความใกลชิดและคุนเคยซึ่งกันและกัน (Intimacy) มากอน
การสื่อสารในลักษณะนี่จะเปนแบบรวมกันกระทํา (Coactive) เห็นไดจากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ความรูสึกนึกคิด อารมณตาง ๆ ซึ่งกันและกัน มีความเปนสวนตัว (Privacy) สูง เนื่องจากผูสงสารและผูรับ
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สารมีจํานวนนอย การพูดคุยจึงมักกลาวถึงเรื่องราวสวนบุคคล ซึ่งสวนใหญ จะเกี่ยวของกับอารมณ
ความรูสึก สภาพจิตใจ (Psychological Data) มากกวาเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป
สวนชองทางการสื่อสารนั้น พอลและเฮอรเบิรน (Paul and Herbert, 1968) กลาวไววา
การสื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพกวาสื่อมวลชน เพราะการพูดคุยกันแบบกันเองและเปนการ
สวนตัวทําใหเกิดความคุนเคยระหวางผูพูดกับผูฟง ซึ่งชวยใหผูฟงยอมรับความคิดของผูพูดไดงายขึ้น
การเห็นหนากันระหวางผูพูดกับผูฟง ทําใหผูพูดสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องที่จะพูดใหเปนที่
พอใจของผูฟงได
ชิ ต าภา สุ ข พลํ า (2546) กล า วว า การสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลเป น การสื่ อ สารที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะ เปนการสื่อสารที่ทั้ง ผูรับ สารและผูสงสาร เปนการสนทนาที่มีความสนิท สนมกัน
มากกวาการสื่อสารแบบอื่น ๆ อีกทั้งการสื่อสารยังมีแนวโนมที่ปรับเปลี่ยนไดอยูตลอดเวลา ตลอดจนมี
การเปลี่ยนหนาที่กันระหวางผูสงสารและผูรับสาร นอกจากนั้นการสื่อสารกันในลักษณะนี้มักเปนการ
แสดงออกถึงทั้งแววตา สีหนา อากัปกริยาตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาคําพูด อากัป
กริยาทาทางเหลานี้ถูกนํามาตีความรวมกับคําพูดดวยเสมอและการตอบกลับในกระบวนการสื่อสาร
สามารถทําไดทันทวงที มีโ อกาสเกิดความเขาใจผิดซึ่ง กันและกันได สอดคลองกับ ผลการศึก ษา
ของขวัญตา บานทิพย, พัชรียา ไชยลังกา, และอาภรณ เชื้อประไพศิลป (2543) ที่กลาววา การสื่อสาร
ระหวางบุคคล เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล 2 คน มีการแลกเปลี่ยนบทบาทในการเปนผูรับสาร
และผูสงสาร เพื่อติดตอซึ่งกันและกันผานทางกิจกรรมที่มีความหมาย
ในการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว างจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายและญาติผูดูแลในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาโดยสวนใหญของบทสนทนานาจะเปนการ
กลาวถึง สุขภาพของทั้งผูปวยและผูดูแล แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลแบบประคับ ประคอง
ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับความตาย ซึ่งถือวาเปนแขนงหนึ่งของการสาธารณสุข
การสื่อสารระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลในรูปแบบของการ
สื่อสารเพื่อการเยียวยา
การสื่อสารเพื่อการเยียวยา เปนการสื่อสารที่เ นนเปาหมาย (goal-directed) การ
สงเสริมสุขภาพและความผาสุก (Ruesch, 1961) ใชกระบวนการการสื่อสารรวมกับทักษะการสื่อสาร
ที่มีป ระสิท ธิภาพ เพื่อใหไดขอมูล ใหม แกไขขอมูล ที่ไมถูก ตอง สง เสริม ความเขาใจเกี่ยวกับ การ
ตอบสนองของผูปวยและครอบครัวที่มีตอปญหาตาง ๆ รวมทั้งดานสุขภาพ เพื่อเรียนรูและเขาใจปญหา
ตรวจสอบทางเลือกและการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มพลังความเขมแข็ง และการสง เสริม ความผาสุก โดยมี
แนวคิดพื้นฐานวา บุคคลมีเอกลักษณ ไมควรถูกตัดสิน มีความจริงใจเปดเผย และ ความเทาเทียม
(Buber, 1958)
ดังนั้น การสื่อสารเพื่อการเยียวยาจึงมีลักษณะเปนวงจร มีก ารแบง ปนซึ่ง กั นและกัน
เปนกระบวนการที่เลื่อนไหลไมหยุดนิ่ง ไดรับอิทธิพลจากคานิยม วัฒนธรรม การรูคิด ในการสงและการรับ
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ซึ่งมีทั้งมิติเนื้อหาและมิติของความสัมพันธ ในมิติของเนื้อหาเนนที่การแสดงออกดวยวาจา สวนมิติของ
ความสัมพันธแสดงออกในรูปของภาษากาย ซึ่งผูรับสารจะใช ในการแปลความหมาย (Bauer, and
Gaskell, 2000)
แนวคิดเบื้องตนของการสื่อสารเพื่อการเยียวยา
1. การสื่อสารดวยวาจาและทาทางของบุคคลมีความหมายเฉพาะตัว ดังนั้น จิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายควรระวังการตีความตามแนวคิดของตนเอง หากไมเขาใจความหมายที่แทจริง
ควรถามเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
2. แบบแผนการสง และรับ สารเปนวิธีเ ฉพาะตัวซึ่ง เกิดจากการเรียนรูป ระสบการณ
คานิยมมุม มองและอื่นๆ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
ยอมรับอยางไมมีเงื่อนไขและเคารพในการเปนบุคคลของญาติผูดูแล
3. ประสบการณและความคาดหวังของผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัวมีผลตอการรับรู
การแปลความหมายและการสงสาร
4. ความสามารถในการเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมของแตละบุคคลไมเทากัน
หลักปฏิบัติของการสื่อสารเพื่อการบําบัด
1. สนใจในสิ่งที่ญาติผูดูแลพูด
1.1 การแสดงออกดวยภาษาพูด (Verbal expression) พูดคุยตอเนื่อง ไมเปลี่ยน
หัวขอสนทนาบอยๆ การตอบรับภายหลังผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัว พูดจบ เชน “คะ” หรือ
“ครับ”
1.2 การแสดงออกดวยภาษาทาทาง (Nonverbal expression) พฤติกรรมตาง ๆ
ของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่สื่อใหญาติผูดูแล รับรูถึงความคิด ความรูสึก และทัศนคติที่มี
ไดแก ความสงบ ผอนคลาย ระยะหางระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล ซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน เมื่อเริ่มตนไมควรอยูในระยะที่ใกลชิดหรือลุกล้ําความเปนสวนตัว ซึ่งจิ ต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสามารถสังเกตไดจากกริยาทาทางของญาติผูดูแล การแสดงสีหนาสนใจมี
การประสานสายตาสม่ําเสมอและน้ําเสียงเปนมิตร
2. การสังเกตอยางรอบคอบ เปนการรับรูในพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกมาไมวาจะ
เปนกริยาทาทาง คําพูด ภาษาที่ใช รวมทั้งสอดคลองกับพฤติกรรมกับคําพูดที่แสดงออก หรือความ
สอดคลองของคําพูด การสังเกตเปนทักษะที่แสดงถึงความใสใจ ความสนใจซึ่งเอื้ออํานวยตอความ
เขาใจของญาติผูดูแล ชวยใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสามารถเลือกใชทักษะที่เหมาะสม ซึ่งสิ่ง
ที่ควรสังเกต (Hution, Levetown, and Frager, 2008) มีดังนี้
2.1 พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางอารมณ ความคิดที่ไมใชคําพูด
เชน สีหนา ทาทาง น้ําเสียง ทานั่ง ฯลฯ
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2.2 คําพูด และภาษาที่ใช ประเด็นหรือเรื่องราวที่ญาติ ผูดูแล ใหความสําคัญ เชน การ
พูดซ้ํา ๆ พูดวนเรื่องเดิม สํานวนภาษาที่แสดงความรูสึกหรือแสดงอารมณ
2.3 ความขัดแยงของพฤติกรรมที่แสดงออก ความขัดแยงระหวางคําพูดกับพฤติกรรม ความ
สอดคลองระหวางคําพูดกับพฤติกรรม พฤติกรรมขณะเงียบและระหวางสนทนา
3. การฟง
3.1 การฟงแบบตอตาน เปนการเลือกจับเนื้อหาที่ตนเองไมเห็นดวย เนื้อหาทั้งหมด
จะถูกละเลย ทําใหไมเขาใจอยางถองแท
3.2 การฟงแบบเลือกฟง เนนการเลือกสิ่งที่ตองการไดยินเปนธรรมชาติซึ่งมักเลือก
ไดยินสิ่งที่พอใจ ทําใหไมเขาใจอยางถองแท
3.3 การตั้งใจฟง การฟงแบบนี้เนื้อหาครบถวน ผูปวยมีความรูสึกวาไดรับความสนใจ
3.4 การฟงดวยความเขาใจ เปนหัวใจของการสื่อสารเพื่ อการเยียวยา เพราะไดทั้ง
เนื้อหาและความรูสึก
การสื่อสารเพื่อการเยียวยาในการดูแลแบบประคับประคอง
แมคําวา “การดูแลแบบประคับ ประคอง” มีก ารใชอยางมากมาย แตห ากเมื่อไดยิน
มักจะมีความรูสึกบางอยางที่แฝงมาดวย สิ่งที่แฝงมาคงเปนความรูสึกหมดหวัง สูญเสีย หวาดกลัว มี
คิดวาตองจากลาอยางโดดเดี่ยว เปนการเดินทางที่ไมเห็นจุดหมาย หรือแมแตความไมพรอมยังมีสิ่งที่
ตองทํามากมาย สิ่งเหลานี้อาจทําใหบุคลากรบุคลากรทางการสาธารณสุขรูสึกอึดอัด เศรา หลีกเลี่ยง
การตอบคําถาม การใหขอมูล การรวมหาขอตกลงหรือทางเลือกในการดูแลรักษา การบายเบี่ยงวาเปน
หนาที่ของบุคลากรทีมสาธารณสุข ซึ่งทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูปวย ญาติผูดูแล
และครอบครัวได
แมการสื่อสารจะเปนเครื่องมือสําคัญในการที่บุคลากรบุคลากรทางการสาธารณสุข
แบบประคับ ประคอง จะตองตระหนักวาเปนปจจัยที่ทําใหเ กิดความผิดพลาดในการดูแลสุขภาพ
(Kohn, 2000) หรือเปนปจจัยสําคัญของการดูแลที่มีประสิทธิภาพ “การสื่อสาร” (communication)
เปน กิจ กรรมทางการสาธารณสุขที่ มัก ถูก มองข ามวา สํา คัญ นอ ยกว าการทํา หัต ถการ ในขณะที่
วัตถุประสงคสําคัญของการดูแลแบบประคับประคองคือการทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย ญาติผูดูแล
และครอบครัวดีขึ้น บรรเทาและปองกันความทุกขทรมานและชวยใหผูปวยไดมีชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
จนถึงวาระสุดทายเพื่อบรรลุเปาหมายของการดูแลแบบประคับประคอง การสื่อสารเพื่อการเยียวยาจึง
เปนเครื่องมือที่สําคัญ ดังนั้น เนื้อหาสาระในสวนนี้เนนทักษะที่จําเปนในการสื่อสารเพื่อเยียวยา
นอกจากนั้นผูวิจัยพบงานวิจัยจากตางประเทศที่เปนเรื่องของการสื่อสารและโรคมะเร็ง
งานวิจัยนี้ยืนยันวา การศึก ษาการมีปฏิสัมพันธและการวิจัยที่วิเคราะหใหเ ห็นการสื่อสารและการ
กระทําทางสังคมภายใตบริบทเฉพาะเกิดขึ้นจริงในระดับสากล ลูตเฟยและเมยนารด (Lutfey and
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Maynard, 1998) กลาววาเขาใชวิธีวิท ยาการวิเ คราะหการสนทนา เพื่อศึกษาทัก ษะการสื่อสาร
ระหวางแพทยและผูปวยที่เปนเนื้องอก ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาในความเปนจริงแลวมีหลายเทคนิค
หลายวิธีที่แพทยจะใชพูดถึงการตายกับผูปวยและมีเทคนิคการใชคําอื่นแทนคําวาความตาย ซึ่งทั้ง 2
ฝายมีความระมัดระวังอยางยิ่งและเนนใหเห็นอีกวา การศึกษาในเวลาที่แพทยและผูปวยพูดคุยเรื่อง
ความตายและภาวะใกลตายนั้น เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีความลุมลึก ควรเลือกใชวิธีวิทยาที่สามารถ
ศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางคูสนทนาไดดี ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้ ที่ศึกษาโครงสราง
การสนทนาระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย
เกี่ยวกับ แนวทางการรับ มือกับการจากไปของผูปวยและเลือกใชวิธีวิทยาการวิเ คราะหการสนทนา
เพราะวิธีวิทยานีส้ ามารถเขาถึงความจริงในลักษณะเดียวกับที่ญาติผูดูแลใช
ทักษะการสื่อสารเพื่อการเยียวยา
1. การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep or compassionate listening skill) เปนการฟงที่เต็ม
เปยมไปดวยความรักและเมตตาอยางไมมีเงื่อนไข ใหญาติผูดูแลไดแสดงความรูสึกตาง ๆ เชน โกรธ
กลัว กั ง วล สั บ สน ท อใจ ทําใหสั ม ผัส ได ถึง อารมณ ความรูสึ ก และความต องการ ญาติผู ดูแลได
ปลดปลอยใหความทุกขนอยลง เปนการเยียวยาจิตใจ เพราะความรูสึกที่หลั่งไหลออกมาไดรับการโอบอุม
ดูแลใหเกียรติ เปนเหมือนกระจกเงา ชวยสะทอนใหเห็นความคิด ความรูสึกและปญหาของตัวเองอยาง
ชัดเจน เกิดสติ มองปญหาอยางถองแท เห็นทางออก จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจะฟงอยางไม
ตัดสินใจวา ความคิดนั้นถูกหรือผิด รับฟงอยางเปดใจ ฟงอยางสงบ ไมโตแยง หรือพูดขัดจังหวะ แม
คําพูดอีกฝายจะเต็มไปดวยความขัดแยงและเขาใจผิด
2. การสะทอน (Reflection) เปนทักษะแสดงถึงความเขาใจที่มีตอญาติผูดูแล รวมทั้ง
ตระหนักรูถึงความรูสึก ความคิด หรือคําพูดของตนเองและยอมรับวาตนเองมีปญหา โดยไมทําใหญาติ
ผูดูแลรูสึกกดดัน ทักษะนี้สามารถใชทันทีที่ความรูสึกนั้นแสดงออก การจะสะทอนความรูสึกไดนั้นจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจะตองรวบรวมความคิดและความรูสึกของญาติผูดูแล แลวสะทอน
ออกเปนคําพูด ความไววางใจในจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนผลลัพธของการสะทอนความรูส กึ
ที่มีประสิทธิภาพ การสะทอนแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การสะทอนเนื้อหา (Reflecting content)
และการสะทอนความรูสึก (Reflecting feeling)
3. การใชความเงียบ (Silent technique) เปนการปลอยใหการสื่อสารเปนแบบไมใช
คําพูดระยะเวลาหนึ่ง อาจเปนวินาทีหรือหลายนาที ความเงียบแบงออกเปน การเงียบทางบวกและ
การเงียบทางลบ
3.1 การเงียบทางบวกเปนการเงียบเพื่อ
3.1.1 ใหเวลาคิดทบทวน
3.1.2 เปนสัญญาณทวมทนของความเจ็บปวด
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3.1.3 การรอรับการตอบสนอง การสนับสนุน การยืนยัน กําลังใจ หรือขอมูลตาง ๆ
3.1.4 พักจากความเหนื่อยออน
3.1.5 สัญญาณบอกความกาวหนาของการชวยเหลือ
3.2 การเงียบทางลบเปนการเงียบเพื่อ
3.2.1 แสดงความกลัว
3.2.2 แสดงความไมเขาใจในบทบาท
3.2.3 บอกวาไมพรอมจะคุย อึดอัด อาย วิธีแกคือ เริ่มสรางสัมพันธภาพ
3.2.4 บอกวาไมอยากพูดเรื่องสวนตัว วิธีแกไข โดยตกลงบริก ารเรื่องรัก ษา
ความลับ
3.2.5 แสดงความไมพอใจ ตอตาน ปฏิเสธ วิธีแกคือโดยตกลงบริการเรื่องการ
ยอมรับ
4. การใชคําถาม (Questioning) เปนทักษะที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูล เพื่อใชใน
การเขาใจปญ หา สถานการณชีวิต ของญาติผูดูแลมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการบอกเลาถึง
ความรูสึกและเรื่องราวตาง ๆ ที่ทําใหยุงยากใจ หรือรบกวนใจ รวมทั้งใหโอกาสญาติผูดูแลไดใชเวลา
ในการคิดทบทวนและทําความเขาใจปญหาและสาเหตุดวยตนเอง คําถามมีวัตถุประสงค คือ 1) ใหได
ขอมูลที่เฉพาะเจาะจง 2) ชี้นําการสนทนาตอในเชิงสรางสรรค 3) ตรวจสอบประเมินที่สําคัญ 4)
ตรวจสอบวา ญาติผูดูแลรูหรือไม และ 5) ทําความเขาใจใหตรงกัน
คําถามที่ใชแบงออกเปน 2 ชนิดของคําถาม ไดแก คําถามปด (Closed question) เปน
คําถามที่ถามเพื่อตอบสั้นๆ เชน ใช/ไมใช และ คําถามเปด (Opened question) ไดแก อะไร ที่ไหน
อยางไร แตไมควรถาม “ทําไม” แตในการเลือกใชคําถามในบริบทนี้ไมควรถามเพราะความอยากรูใน
เรื่องราวของผูปวยและญาติผูดูแลมากจนเกินไปหรือถามคําถามที่ขึ้นตนวา “ทําไม” หรือ “มีปญหา
อะไร” ซึ่งเปนคําถามที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากทําใหญาติผูดูแลรูสึกผิด อีกทั้งยังสง ผลกระทบตอ
สัมพันธภาพระหวางการสนทนาอีกดวย
5. การทวนซ้ํา (Restating) เปนการพูดซ้ําในสิ่งที่ผูพูดกลาวถึ ง โดยใชคํานอยลง ควร
หลีกเลี่ยงการใชความคิดเห็นสวนตัว การพยักหนา การตอบรับ และการพูดตอหรือขยายความ การ
ทวนซ้ํา ใชเพื่อใหญาติผูดูแลรับรูวา ผูฟงรับฟงอยางใสใจ และยังติดตามเรื่องราวทําใหรูสึกไดวาเปนที่
ยอมรับ รูสึกอบอุนและไววางใจ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบความเขาใจวาตรงกัน
6. การสัมผัส (Touch) เปนการสื่อสารถึงความรูสึกในรูปของอวัจนภาษา ซึ่งเปนการ
แสดงความเห็นใจ หวงใย ใหกําลังใจ การประคับประคองและความเมตตา ซึ่งมักจะใชในการสื่อ
ความรูสึก ในกรณีที่จิตอาสาไมสามารถใชถอยคําสื่อไดอยางเหมาะสม แตอยางไรก็ตองระมั ดระวัง
เรื่องของความเหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณโดยตองคํานึง วัย เพศ วัฒนธรรมและอื่นๆ ดวย
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จากที่กลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือสําคัญของ
การเยียวยา โดยทําใหญาติผูดูแลไดระบายความอึดอัด หาสาเหตุและวิธีการเผชิญกับปญหาไดอยางผอนคลาย
ทําใหความวิตกกังวล ความคับของใจ และสภาวะตึงเครียดหรือวิกฤตทางอารมณที่เกิดขึ้นจากการอยู
ในสถานการณปญหา และความทุกขทรมานตาง ๆ ลดลง นอกจากความทุกขทางจิตใจ การสื่อสาร ทําให
ความทุกขทางกาย สังคม และจิตวิญญาณลดลงดวยหรืออาจทําใหความตองการทางดานรางกาย จิตใจ
สังคมและ จิตวิญญาณไดรับการตอบสนองไดเขาใจธรรมชาติของชีวิต สามารถใชชีวิตไดอยางผาสุก
ทั้งๆ ที่จะเผชิญกับภาวะคุกคาม รวมทั้งหากตองเขาวาระสุดทายของการพลัดพรากจะเผชิญอยาง
เขาใจ สงบ มีคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย แตอยางไรก็ตาม การสรางสัมพันธภาพและการ
สื่อสารไมมีสูตรสําเร็จ ทั้งนี้เงื่อนไขที่สําคัญคือสถานการณขณะนั้น
สัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา
สัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา คือ กระบวนการการทําความรูจักและติดตอสื่อสาร โดยมี
เปาหมายชวยใหผูปวยตอบสนองความตองการของตนเอง (สุวนีย, 2544) ซึ่งในงานวิจัยนี้ จิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายจะมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ เนนความคิดประสบการณ และความรูสึกของ
ญาติผดู ูแลเพื่อชวยเหลือญาติผูดูแลที่ไมสามารถจัดการปญหาเองไดในชวงระยะเวลาที่มีจุดเริ่มตน
และสิ้นสุดอยางชัดเจน
สัมพันธภาพเพื่อการเยียวยานั้น จะมีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่เนนถึงการสื่อสารที่
หมายรวมถึงการทําความรูจัก นํามาซึ่งการสื่อสารที่เปนสัมพันธภาพที่เทาเทียมกัน (Buber, 1958)
เกิดจากความเคารพ ความรวมมือกันและตางไดรับการพัฒนาจากสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยานั้นดวย
ซึ่งสัมพันธภาพนี้จะทําใหบุคคลรูสึกอิสระที่จะเปนตัวของตัวเอง ไดรับการเคารพนับถือและมีคุณคา
ทั้งๆ ที่อยูในภาวะตองการความชวยเหลือหรืออยูในภาวะที่ยากลําบาก
ในสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา ผูใหการเยียวยาจะเปนเหมือนผูสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพ
อยางมีขอบเขตที่เ หมาะสม โดยผูรับ การเยียวยาเปนผูรับ แตเ ปนหุนสวนในกระบวนการเยียวยา
(partnership) มีเปาหมายชัดเจนเพื่อรับการชวยเหลือ สัมพันธภาพสิ้นสุดเมื่อบรรลุเปาหมายซึ่งเปน
การตอบสนองความตองการของผูรับการเยียวยา การเปดเผยตนเองเปนไปเพื่อการเยียวยา และความ
เขาใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการควรไดรับการสื่อสารดวยคําพูด (Robert M. Arnold., 2011)
ในงานวิจัยนี้ใหความสําคัญกับสัม พันธภาพในการเยียวยา เนนที่กระบวนการการทํา
ความรูจักและติดตอสื่อสารเพื่อใหความชวยเหลือทางดานจิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณแก
ญาติผูดูแลซึ่งเกิดในชวงเวลาเฉพาะ มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มุงเนนที่การลดความเครียดและการ
ผอนคลายความวิ ตกกัง วล โดยสง เสริม ให ญ าติผูดูแ ลสื่อสารความคิด และความรูสึก ที่ตึ ง เครีย ด
(distress) รูจักตนเอง ยอมรับตนเอง ยอมรับขอจํากัด หรือหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับ

69
การจากไปของผูปวยในการดูแลได รวมถึงใหความสําคัญ กับ แนวทางการรับมือกับการจากไปของ
ผูปวยในการดูแลของตนดวย
เงื่อนไขสําคัญที่สงเสริมใหสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาประสบความสําเร็จ
1. การสรางสายสัมพันธ (Rapport) คือ การสรางบรรยากาศที่อบอุน เปนมิตร มีการ
แสดงออกใหญาติผูดูแลรับรูวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายมีความเอื้ออาทร (caring) ยอมรับและ
ไมตัดสินพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งการยอมรับจะชวยลดความรูสึกกลัวและความกังวลตอความออนแอ
ทําใหกลาเปดเผยตนเองมากขึ้น ทักษะสังคมที่ชวยทําใหเกิดสายสัมพันธ ไดแก ความเปนมิตร ยิ้มแยม
และประสานสายตาขณะสนทนา ใหความเปนกันเอง แสดงความใสใจ การคนหาประสบการณหรือ
ความสนใจที่คลายๆ กัน การหาสิ่งที่ละมายคลายกัน เชน จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและผูแทน
ประกันมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง แตสิ่งที่เหมือนกันคือไมปรารถนาที่จะใหมีใครเจ็บปวยและรับ
ฟงความตองการของผูรับบริการ เปนตน
2. การสรางความไววางใจ (Trust) เพื่อใหญาติผูดูแลเกิดความรูสึกเชื่อมั่น ศรัทธา โดยไม
เคลือบแคลงใจตอจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
3. การใหความเคารพนับถือ (Respect) คือ การแสดงออกถึงความเคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณคาในความเปนบุคคล
4. ความจริงใจ (Genuineness) การแสดงออกอยางกลมกลืนระหวางความรูสึก และ
พฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งจะทําใหญาติผูดูแลรับรูไดถึง
ความจริงใจของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
5. ความเขาใจความรูสึกผูอื่น (Empathy) การแสดงออกถึงความเขาใจความคิด อารมณ
หรือความรูสึกของญาติผูดูแล ตามที่คิดหรือรูสึกจริงเสมือนหนึ่งวาความรูสึกนั้นไมไดออกมาในตัวจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเอง แตจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองแยกตนเองออกมาจาก
ความรูสึกนั้น
6. การยอมรับอยางไมมีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เปนการยอมรับไม
วาญาติผูดูแลจะแสดงอากัปกริยาอาการใด เปนความรูสึกที่มาจากภายในซึ่งสะทอนใหเห็นวาจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายเขาใจ แตไมไดรวมถึงการเห็นพองหรือยอมทําตาม ซึ่งจะทําใหญาติผูดูแลกลา
เปดเผยถึงความรูสึกภายในโดยไมกลัวเสียหนา สงผลใหเกิดความรูสึกผอนคลายขึ้น
ขั้นตอนของสัมพันธภาพ (Phase of Relationship)
เพลบพราว (Peplau, 1952) อธิบายถึงสัมพันธภาพไววามี 4 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนมี
เปาหมายและใชทักษะสัม พันธภาพเฉพาะเจาะจง แตล ะขั้นตอนอาจไมส ามารถแยกจากกันโดย
เด็ดขาด ในงานวิจัยนี้ก ารเขาใจถึง หลักการพื้นฐานของแตล ะขั้นตอนจะชวยใหจิตอาสาดูแลผูปวย
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ระยะสุ ด ท า ยมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การเยี ย วยาได ขั้ น ตอนของ
สัมพันธภาพมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการหรือ/กอนสรางสัมพันธภาพ (Pre-orientation phase)
ระยะเตรียมความพรอมและศึกษาขอมูลญาติผูดูแลที่จะพบกัน ระยะนี้สิ่งที่จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายหรือผูเยียวยาตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับญาติผูดูแล กลาวคือ เปนชวงเวลาที่จิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายควรมีขอมูลพอที่จะทําความรูจักญาติผูดูแลไดบาง เชน ชื่อและสกุล อายุ อาชีพ การ
วินิจฉัยโรคของผูปวยในการดูแล อาการตาง ๆ ของผูปวย เปนตน ขอมูลที่ใชควรเปนขอมูลดิบที่ไม
ผานการตีความของบุคคลอื่น ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหญาติผูดูแลไดรับการสังเกตอีกครั้งจากจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยปราศจากอคติ หรือจะกลาวไดวาขอมูลที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายมี
อยูบางจะชวยใหการความรูจักกันเปนไปไดงายขึ้น
2. สํารวจเพื่อใหเกิดความตระหนัก รู ระยะนี้เ ปนชว งเวลาที่ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายควรสํารวจความคิดและความรูสึก ของตนเองวามีทัศนคติอยางไรตอการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายและญาติผูดูแล การไดสํารวจประสบการณ ความรู ทักษะการสื่อสาร และพฤติกรรมของ
ตนเองนั้ น มี ผ ลกระทบต อ สั ม พั นธภาพเพื่ อ การเยี ย วยาและเปน เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสร า ง
สัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา ซึ่งแบงไดดังนี้
2.1 การตระหนักรูตนเอง โดยจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตระหนักวาตนเองคิด
รูสึกหรือกระทําอะไรดวยเหตุผลอะไร ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจตนเอง ความเขาใจนี้จะเปนเครื่องมือที่
ทําใหเขาใจผูอื่น รวมทั้งการตระหนักรูมักจะแสดงออกมาในรูปของความคิด เชน “หากพูดแลวญาติ
ผูดูแลจะรูสึกอยางไร กลัวพูดแลวจะแยกวาเดิม “กลัววาญาติผูดูแลจะไมพูดดวย” เปนตน สิ่งเหลานี้
จะทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไมตั้งใจฟง ไมสามารถรับรูความคิดความรูสึกของญาติผูดูแล
ไดถูกตองซึ่งมีผลตอสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา
2.2 การตระหนักรูถึงเปาหมายในการชวยเหลือเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะชวยใหจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทายสามารถกําหนดการกระทําที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไดตรงกับความตองการ
ของญาติผูดูแลไดอยางเหมาะสม
3. วางแผนสําหรับการสรางสัมพันธภาพ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรวางแผน
เกี่ยวกับเวลาที่จ ะใชกับ ญาติผูดูแลอยางเหมาะสม ในที่นี้อาจรวมถึง วิธีก ารเผชิญ กับปฏิกิริยาทาง
อารมณ การถามและตอบคําถามดวย
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ขั้นเริ่มตนการสรางสัมพันธภาพ
ขั้นเริ่มตนการสรางสัมพันธภาพ (Orientation/Initial phase) เปนระยะที่จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลไดพบหนากัน เพื่อทําความคุนเคยและตกลงในวั ตถุประสงคของ
การติดตอสื่อสาร เปนระยะที่ตางฝายตางประเมินซึ่งกันและกันหรือเรียกวาการดูทาที และระยะนี้
สิ้นสุดลงก็ตอเมื่อตางฝายตางยอมรับกัน ซึ่งไมสามารถกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได จุดมุงหมายของ
ระยะนี้คือ การทําความรูจักญาติผูดูแล ทําใหเกิดความไววางใจ เพื่อให สื่อสารพูดคุยใหขอมูลเพื่อให
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดรูจักครอบครัว คานิยม ความเชื่อ นอกจากนั้นแลวการเริ่มสราง
สัมพันธภาพที่ดียังมีสวนชวยลดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดดวย สิ่ง
ที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรปฏิบัติในขั้นตอนนี้ ไดแก
1. การใชสถานที่และสรางบรรยากาศใหเกิดความไววางใจ โดยเริ่มตนจากการสอบถาม
ถึงสถานทีท่ ี่ญาติผูดูแลสะดวก ซึ่งในบริบทแบบนี้สวนใหญจะเปนบริเวณหองพักคอยภายนอก แตใกล
กันกับหองผูปวย โดยสถานที่จะตองเงียบสงบและมีความเปนสวนตัว ไมใชเครื่องมือสื่อสารเพราะรบกวน
การสนทนา แตอยางไรก็ตาม ตองอยูในการดูแลและไดรับ อนุญ าตจากพยาบาลหรือเจาหนา ที่
ผูรับผิดชอบ
2. เมื่อพบหนากัน ควรกลาวทักทายดวยทาทีเปนมิตร แนะนําตัว ประเมินสภาพ ญาติ
ผูดูแลวาพรอมในการสนทนาหรือไม ขณะสนทนาควรสบตา อาจมีการสัมผัสแขนเพื่อแสดงความ
หวงใย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ วัฒนธรรมและเพศของญาติผูดูแล ซึ่งในขั้นตอนนี้จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายจะตองใชการสังเกตถึงอาการและพฤติกรรมของญาติผูดูแลรวมดวย
3. กําหนดขอตกลงหรือกําหนดวัตถุประสงคของการสนทนา บทบาทของทั้งสองฝายใน
กระบวนการพูดคุย โดยที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายพรอมที่จะรับฟงและรวมหาทางออก เมื่อ
ญาติผูดูแลกําลัง เผชิญ กับสิ่งที่ทําใหทุก ขใจ ความเขาใจในวัตถุป ระสงคของการพบและพูดคุยกัน
บทบาทของแตละฝายจะชวยทําใหเกิดกระบวนการเยียวยา นอกจากขอมูลที่จําเปนแลว จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายควรประเมินถึงการรับรูของญาติผูดูแลดวย เชน ความรูสึกตึงเครียด ความคาดหวัง
ตอการรักษา ความกังวลถึงการรับมือกับการจากไปของผูปวย เปนตน
4. สรางความไววางใจ (Trust) ระยะนี้จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองสรางทั้งความ
ไวใจและความวางใจ เสมือนวาญาติผูดูแลสามารถวางทุกสิ่งทุกอยางที่สําคัญของตนในมือจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายได ไมวาจะเปนการเก็บความลับ การรวมรับรูความรูสึก การรวมใจในการแกไขหรือ
ลดความตึงเครียด ความไววางใจจะทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดรับรูถึงความตองการที่
แทจริงของญาติผูดูแล นอกจากนั้นจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรมีความไวตอความตองการของ
ญาติผูดูแล ซึง่ สิ่งเหลานี้จะทําใหสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นและมั่นคง การแสดงออกที่สรางความไววางใจ
ไดแก การแสดงความยกยองนับถือโดยการเรียกชื่ออยางถูกตอง รับฟงและใหความสําคัญกับความ
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ตองการของญาติผูดูแล ใหเวลาในการพูดคุยถึง ปญหา แสดงออกดวยคําพูดที่จ ริงใจและเชื่อถือได
และมีความสม่ําเสมอหรือเสมอตนเสมอปลาย โดยการพบปะตามการนัดหมายและทําตามที่ตกลง
หรือไดใหสัญญากันไว
5. การคนหาหรือระบุปญหาหรือความตองการที่แทจริงของญาติผูดูแล ในกรณีนี้ญาติ
ผูดูแลและจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองรวมกันคนหาหรือระบุปญ หาหรือความตองการที่
แทจริง ซึ่งจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองใหการสนับสนุนใหญาติผูดูแลไดแสดงความรูสึกของ
ตัวเอง คนหาถึงความเชื่อและความคิดของญาติผูดูแลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น พยายามคนหาและ
ตอบสนองตอความกังวลที่มีตอปญหาเทาที่ทําได
สอดคลองงานวิจัย Hopp, Thornton, and Martin (2010) ที่ศึกษาถึงการที่พยาบาล
ตองเผชิญกับผูปวยที่มีการกลับเปนซ้ําของโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งโรค NCDs พยาบาลมักปดกั้นการ
ระบายความรูสึก ของผู ปวย ญาติผู ดูแลหรือครอบครั ว ซึ่ง มีผ ลต อสัม พั นธภาพเพื่ อ การเยียวยา
พฤติกรรมที่พบ คือ การละเลยหรือการแสดงความไมสนใจ การใหขอมูลหรือทั้งละเลยและการให
ขอมูลผสมกัน ซึ่งสังเกตไดจากการเปลี่ยนหัวขอการสนทนาไปเรื่อยๆ หันไปพูดกับคนใกลเคียงชวนพูด
เลน ใหขอมูลมากมายแตมีรายละเอียดซับซอน แสดงความคิดเห็นทั้งๆ ที่ไมไดถูกถาม ลวนแลวแต
เปนการกระทําที่แสดงออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงความรูสึก และมีบางสวนสอดคลองกับหนังสือ
เรื่องความตายที่เขียนโดยเกลเซอรและสเตราส (Glaser and Strauss, 1967) ในหนังสือกลาวถึงการ
เรียนการสอนในการเรียนของนักเรียนแพทย อาจารยผูสอนสั่งสอนใหตองมีความระมัดระวัง ไมทําให
ผูปวยไดรับความลําบากจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของหมอ แตอาจารยของนักเรียนแพทยเหลานี้ให
ความสําคัญในประเด็นที่วาหมอควรคุยกับผูปวยและญาติอยางไรนอยมาก ขอแนะนําเหลานี้สะทอน
ใหเห็นวา การพูดคุยหรือการมีปฏิสัมพันธกับผูปวยและญาติมีความสําคัญ และผูวิจัยมีความเชื่อวา
การศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายกับญาติดูแลซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลักประการแรกของงานวิจัยนี้จะทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงประเด็นการจัดการการตายและเทคนิควิธีการ
พูดคุยในบริบทเฉพาะ
ปญหาที่มักเกิดขึ้นในขั้นเริ่มตนการสรางสัมพันธภาพ
1. ความวิตกกังวล เปนปญหาที่พบไดบอยที่สุดที่เ กิดไดทั้งจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย และญาติผูดูแล อาจเกิดเปนความรูสึกแปลกหนา บางเรื่องอาจไดรับการรับรูวาเปนเรื่อง
สวนตัว ปญหายุงยากซับซอนเกินกวาจะอธิบาย การรับความชวยเหลือเปนการแสดงถึงความออนแอ
หรือในดานของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ขาดความมั่นใจการสนทนา ขาดทักษะในการสราง
สัม พั นธภาพเพื่ อ การเยีย วยา ขาดความมั่ น ใจว าจะสามารถช ว ยเหลื อผู ป ว ยหรื อ ครอบครั ว ได
สอดคลองกับงานวิจัยของ Weinreb, Kinzbrunner, and Clark (2012) กลาวถึงทัศนคติที่วา เรื่อง
การสนทนาเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการตาย มักถูกมองวาไมใชหนาที่ของบุคคลภายนอก แตเปน
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เรื่องสวนตัวและครอบครัวหรือเปนหนาที่ของแพทย ดังนั้นจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรแกไข
ปญหาดังกลาวดวยการเตรียมตัวใหพรอมตั้งแตกอนการสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรยากาศ
ผอนคลายในการสนทนา
2. การทดสอบ เกิด เนื่ องจากความไมมั่ น ใจวา จิต อาสาดูแ ลผู ปว ยระยะสุ ดท า ยจะ
ชวยเหลือไดหรือไววางใจได ดังนั้นจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายอาจถูกทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ
เชน ไมพูดดวยและขอสิ้นสุดการสนทนา ซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายควรแสดงการยอมรับในฐานะบุคคลและอยางไมมีเงื่อนไข ใหการยอมรับและเขาใจใน
พฤติกรรมของผูอื่น ใชเวลาและใชความเสมอตน-เสมอปลาย ในการชวยพัฒนาความไวเนื้อเชื่อใจให
เกิดขึ้น
3. การตอตาน อาจเปนเพราะประสบการณเ ดิม เบื่อการตอบคําถามซ้ํา ๆ หรือ ไม
ตองการใหมีใครลวงรูเรื่องราวที่เก็บไวในใจ การแสดงออกเปนการปฏิเสธโดยตรงวาไมตองการพูดคุย
ติดตอสื่อสารดวย การตอบสั้นๆ หวนๆ หรือเงียบเฉยไมสนใจ เปนตน ซึ่งจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายจะตองใชความอดทนและเขาใจในพฤติกรรมของญาติผูดูแล
ขั้นดําเนินการแกปญหา/ระยะคงไวซึ่งสัมพันธภาพ
เมื่อผานระยะเวลาของการสรางสัมพันธภาพแลว จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและ
ญาติผูดูแ ลเริ่ม มี ความคุ นเคย เกิดเป นความไววางใจซึ่ง เปนระยะที่ตองรัก ษาไวซึ่ง สัม พันธภาพ
(Working/maintaining relationship phase)เห็นไดจากการที่ญาติผูดูแลสามารถพูดคุยถึงปญหา
อยางลึกซึ้งมากขึ้น พูดถึงความตั้งใจในการแกปญหาของความพรอมในการรับมือกับปญหาและความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในไมชา ในระยะนี้จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองชวยคนหาและทํา
ความเขาใจ ความรูสึกและความคาดหวังของญาติผูดูแล ทบทวนและเนนย้ําเปาหมายที่ตกลงรวมกัน
ในระยะกอนหนานี้ และชวยใหญาติผูดูแลดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในที่สุดอาจเปน
เรื่องการรับมือ การเตรียมพรอมและความรูสึกเกี่ยวกับการตายดีตามความเชื่อของญาติผูดูแล ซึ่งสิ่งที่
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายควรปฏิบัติในขั้นนี้ ไดแก
1. รักษาสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาอยางตอเนื่อง เพื่อใหญาติผู ดูแลเกิดความเชื่อถือ
และไววางใจที่จะเปดเผยเรื่องราวตลอดจนปญหาของตน
2. คนหาสาเหตุของปญหาหรือสิ่งที่มากระทบการดําเนินชีวิต เปดโอกาสใหญาติผูดูแล
ระบายถึงความรูสึก ความเชื่อของตัวเอง แนวทางการแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะดําเนินสัมพันธภาพเพื่อการแกปญหา/ระยะคงไวซึ่ง
สัมพันธภาพ
1. จิ ต อาสาดู แ ลผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยอึ ด อั ด และกั ง วลใจ ในการใช เ ทคนิ ค และ
ความสามารถในการชวยเหลือ แนวทางแกไขปญหา เตรียมตัวใหพรอม ยอมรับวาความผิดพลาด
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เกิดขึน้ ไดเสมอ รวมทั้งการสํารวจตัวเองวามีทัศนคติที่วา “จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองชวย
แกปญหาที่เกิดขึ้น หากแกไขไมไดแสดงวาไมไดชวยเหลือ” ดังนั้น จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจึง
ควรตระหนักว า ปญหาบางป ญหาไม สามารถเปลี่ยนแปลงได ตอ งเปนหนาที่ของญาติผู ดูแลและ
ครอบครัวของผูปวยที่ตองรับผิดชอบ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนเพียงเพื่อนรวมทุกขที่พรอม
จะเดิ น ไปข า ง ๆ บางป ญ หานั้ นต องอาศั ยเวลา และคนที่ จ ะรู วิ ธี ที่ ออกจากป ญ หานั้ นได ดี ที่ สุ ด
คือ ผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัว โดยมีจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนผูชวยเหลือใหมองรอบ
ดานและชวยใหผอนคลายมากขึ้นเทานั้น และในทางแกไขปญหาดังกลาว จิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทายควรหมั่นฝกฝนสม่ําเสมอ เพราะการฝกฝนจะทําใหความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
2. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไมเขาใจหรือไมเ ห็นปญ หาถึงของญาติผูดูแล แนว
ทางแกไขคือจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย ตองรับฟงอยางตั้งใจและเขาอกเขาใจ ทําใหญาติผูดูแล
รูสึกสบายใจที่จะพูดถึงขอมูลที่เปนเนื้อหามากกวาความรูสึก
3. จิตอาสาดูแลผูปว ยระยะสุ ดทา ยเกิ ดความสงสารมากกว าการเข าอกเขา ใจ แนว
ทางแกไขปญหาคือ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองมีความตระหนักรูในตนเองวาขณะนี้กําลังทํา
อะไร มีผลอยางไรตอตนเองและผูอื่น มีบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบอะไร รวมทั้งตองไวตอการรับรู
ตนเองและเข าใจสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ น ต องบอกกั บ ตนเองว า นั่น คื อ ถอดตนเองจากการมี ค วามรู สึ ก ร ว ม
(sympathy) มาเปนความเขาอกเขาใจ (empathy)
4. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจะตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง วาเปนผู
เอื้ออํานวยใหญาติผูดูแลตระหนักถึงปญหาของตนเองและแกไขปญหาเหลานั้นตามศักยภาพของตน
5. ความรูสึก ต อตาน (Resistance) จิตอาสาดูแลผูป วยระยะสุดทายควรสะทอ น
ความรูสึก การแสดงการยอมรับ และการสง เสริม ใหเ กิดความรูสึก มีคุณคาในตัวเอง (raise selfesteem)สอดคลองกับงานวิจัยของ Walsh., et al., 2007 ที่กลาวถึงการดูแลจิตใจของผูที่ประสบ
ปญหาหรือมีความวิตกกังวล จนเกิดความทอแทและไมสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ผูใหการ
ช ว ยเหลื อ ควรแนะนํ า ให ผู ที่ ป ระสบ คิ ด ทบทวนถึ ง ป ญ หาและแตกป ญ หาให เ ป น ส ว นย อ ย
เพื่อชวยใหสามารถจัดการไดงายขึ้น
ขั้นสิ้นสุดสัมพันธภาพ
การสิ้นสุดสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา (Termination phase) จะจบลง เมื่อญาติผูดูแลเกิด
ความเขาใจในตนเองและปญหาตาง ๆ ทุเลาเบาบางลงถึงหมดไป หรือสามารถเผชิญปญหาตาง ๆ ไดดี
ขึ้น อารมณมั่นคง แตอยางไรก็ตามการสิ้นสุดสัมพันธภาพอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ แตเหตุการณยังคง
ดําเนินอยู เชน ผูปวยถูกสงตอ จําหนายกลับบานและอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติในขั้นสิ้นสุดสัมพันธภาพ
1. ประเมินความกาวหนาและความสําเร็จ ตามเปาหมาย เห็นไดจ ากการที่ญาติผูดูแล
เขาใจตนเองและปญ หาที่เ กิดขึ้น จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสรุป สิ่ง ตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นตลอด
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ระยะเวลาที่มีสัมพันธภาพตอกัน หมายรวมทั้งสิ่งที่ประสบความสําเร็จและไมสําเร็จ แผนการตาง ๆ ที่
วางไว การเรียนรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. การเตรียมความพรอมตอการสิ้นสุดสัมพันธภาพ อาจทําใหเกิดความรูสึกพลัดพราก
ดังนั้นจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจึงควรเตรียมความพรอมใหญาติผูดูแลและครอบครัวเชื่อมั่นวา
สามารถดูแลผูปวยดวยตนเองได
3. ประเมินความรูสึกหรือพฤติกรรมที่เปนปญหาจากการสิ้นสุดสัมพันธภาพ (separation
anxiety) ซึ่งอาจแสดงออกในรูปของ ภาวะซึมเศรา ภาวะพึ่งพา ภาวะถดถอย เปนตน
จากงานวิจัย ซิลเบคและคณะ (Skilbeck, et al., 2005) กลาวไววา ในการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุด
สัมพันธภาพไมวาในกรณีใด ผูดูแลควรย้ําเตือนเปาหมายและวัตถุประสงคในการมีสัมพันธภาพ เปด
โอกาสใหผูที่ไดรับการดูแลไดสํารวจความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับการแยกจาก เพราะจะมีสวนชวยในการ
ฟนฟูสภาพจิตใจของทั้งสองฝาย
บทสรุป
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการดูแลแบบประคับประคองที่เนนผูปวย ญาติผูดูแล
และครอบครัว การสื่อสารระหวางบุคคลและการดูแลผูปวยโรค NCDs โดยเฉพาะในผูปวยที่อยูใน
ระยะหมดหนทางรักษาและเรื่องที่เกี่ยวของ ทําใหประจักษวาการดูแลรักษาคนปวยโรค NCDs ใน
ระยะตาง ๆ จําเปนตองอาศัยการสื่อสารอยางใกลชิดโดยเฉพาะการพูดคุย การสนทนา การให
คําปรึกษาโดยคนที่อยูในบริบทเดียวกันที่เนนการมีปฏิสัมพันธทางสังคม รวมถึงการอยูรวมกันระหวาง
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย
งานวิจัยสวนใหญที่ป รากฏในสัง คมไทยและในตางประเทศ ยัง เนนศึก ษาดวยการใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล จึงทําใหขอมูลสําคัญบางอยางขาดหายไป เชน สิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการ
สื่อสารแบบเผชิญหนา ไมวาจะเปนเรื่องของการใชสีหนา อารมณ การพูดคุยอยางเปนธรรมชาติ การ
ใชทาทาง การใชเทคนิคที่แนบเนียนในการพูดคุยเรื่องภาวะใกลตายของผูปวย การใชคําถามทั่วไป
คําถามเฉพาะและคําถามประเภทจํากัดคําตอบ เปนตน จากที่ก ลาวขางตนทําใหไดขอสังเกตวา
การศึกษาบริบทการจัดการกับความตายนั้น ในสังคมไทยยังอาศัยวิธีการศึกษาและมุมมอง แนวคิด
แบบที่เปนมาดวยวิธีวิทยาแบบเดิม ดังนั้นจึงถือเปนความจําเปนที่การศึกษาในบริบทนี้ตองมีบางสิ่ง
ตางออกไป
ในงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาบริบทของการรับมือกับความตายของผูปวยตามแนวทางของญาติ
ผูดูแลและวิธีวิทยาที่ใชในการศึก ษาการสื่อสารในบริบทนี้ จะตองสามารถวิเ คราะหก ารสื่อ สารที่
เกิดขึ้นจริง คนเปนเจาของประสบการณไดแสดงออกและเปนประสบการณของเขาโดยตรง ซึ่งเราถือ
วาเปนความจริงเฉพาะ ยิ่งเปนการย้ําความเชื่อมั่นของผูวิจัยที่วา หากเราสามารถนําขอมูลการพูดคุยที่
เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ จากการสื่อสารแบบเห็นหนา มาวิเคราะหดวยวิธีวิทยาที่ใหความสําคัญกับ
การวิเคราะหบริบทที่สรางขึ้นในระหวางการสนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกัน เพื่อการอยูรวมกันทาง

76
สัง คมไดแกวิธีวิท ยาการวิเ คราะหก ารสนทนา (Conversation Analysis) ซึ่ง เปนสาขาหนึ่ง ของ
Ethnomethodology หรือชาติพันธุวิธีวิทยา เปนการศึก ษาวิธีการของคนในสังคมในการเขาถึงสิ่ง
ตางๆ ศึกษาวิธีการที่คนใชอยูรวมกับคนอื่นในสังคม วิธีวิทยานี้จึงมีความเหมาะสม เพราะตรงตาม
วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยที่กําหนดไววาตองการศึกษาโครงสรางการสื่อสาร ซึ่งควรตองสอดคลอง
กับลักษณะของขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลและเพิ่มความรัดกุมทางดานจริยธรรมการวิจัย ก็จะทําให
เห็นถึงการสื่อสารในบริบทโรค NCDs ในดานเทคนิค การใชแนวคิดและทฤษฎีในระหวางการมี
ปฏิสัมพันธ นํามาซึ่งผลดีตอการดูแลแบบประคับประคอง และแนวทางการรับมือกับการจากไปของ
ผูปวย ที่แมจะเปนระยะสุดทายของผูปวยและเปนความรับผิดชอบที่หนักหนาของญาติผูดูแลก็ตาม

บทที่ 3
จริยธรรมการวิจัยในคน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของขอมูลหลักและวิธีการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ คงจะเห็นได
ว า งานวิ จั ย นี้ มี ค วามหมิ่ น เหม ต อ จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน เพราะมี ก ารกล า วถึ ง การดู แ ลแบบ
ประคับประคองซึ่งเปนบริการดานหนึ่งทางการสาธารณสุขและกลาวถึงแนวทางการรับมือกับการจาก
ไปของผูปวยระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลซึ่งเปนความรูสึกที่ละเอียดออน
เปราะบาง ทําใหเกิดความไมสบายใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึกของญาติผูดูแลไดงาย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญในการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่เปน
ผูใหขอมูลในการวิจัย ตลอดจนใหความสําคัญอยางมากตอความรัดกุมทางดานจริยธรรมการวิจัย ซึ่ง
จะขอกลาวถึงจริยธรรมการวิจัยในคนและจรรยาบรรณของผูวิจัยที่จะดําเนินการใหครบถวนและถึง
พรอมดวยการรักษาความลับ ดังนี้
ความจําเปนในการทําวิจัยในคน
ในปจ จุบันการดําเนินการวิจัยในคนเปนเรื่องที่ไดรับ ความสนใจอยางมากจากเหลา
นักวิจัย เพราะการทําวิจัยในคนไดรับการยอมรับวามีสวนชวยในการบรรเทาความทุกขทรมานจาก
การเจ็บปวย สามารถใชเ ปรียบเทียบเพื่อยืนยันความถูกตองในประเด็นทางสัง คม สรางความเปน
บรรทัดฐานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตรตาง ๆ สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อให
เกิดความเขาใจในพฤติกรรมของคนหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับคน ผลการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือนํามาซึ่ง
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของคน (CIOMS in Collaboration with the World Health Organization
(WHO), 2009) สอดคลองกับขอมูลจากชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย ป 2550 ที่กลาวถึง
ประโยชนของงานวิจัยในคนเปน 3 หัวขอใหญๆ ดังนี้
1. เพื่อสรางองคความรูใหมและความเขาใจใหมในประเด็นทางสังคม
2. เพื่ อเสริม สรา งความก า วหน าทางความรู เปน ประโยชน แก อ าสาสมั ค รที่ อ าจได
ประโยชนจากการพัฒนาเพื่อรักษาความเจ็บปวย หรือคนพบขอมูลใหมเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดีและมี
สวนชวยในการเสริมสรางสังคมผานการวิจัยในคน
3. การวิจัยเปนประโยชนแกสังคมโดยรวมหรือเฉพาะคนบางกลุม หรืออาจมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนานโยบายที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้น หลักปฏิญญาสากลวาดวยจริยธรรมการวิจัยในคน บังคับใหนักวิจัยที่ตอง
ทดลองหรือเก็บขอมูลจากคน ตองใหความสําคัญและดําเนินการวิจัยไปตามหลักจริยธรรมอยางเครงครัด
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สอดคลองกับขอมูลจาก Office for Human Research Protections (OHRP), 2002 ที่กลาวถึง
ความตระหนัก ในขอกําหนดทางจริยธรรมในการทําวิจัยในคน ซึ่ง งานวิจัยนี้เกี่ยวของโดยตรงกับ
จริยธรรมดังกลาวขางตน เพราะผูวิจัยเก็บขอมูลจากคน บันทึกการสนทนาในเรื่องที่เปนความลับ งาย
ตอการประทบตอความรูสึกของผูเขารวมโครงการวิจัย ผูวิจัยจึงดําเนินการตามขั้นตอนที่หนวยงานใน
พื้นที่กําหนดซึ่งถือเปนสวนสําคัญในจริยธรรมการวิจัยในคน
หลักการทางจริยธรรมของการวิจัยในคน
ในการทําวิจัยใหไดมาตรฐานสากล จะตองเกิดจากความเต็มใจเขารวมโครงการของ
อาสาสมัคร มิใชการบีบบังคับใหอาสาสมัครเขารวมโครงการโดยมิไดเปดโอกาสใหอาสาสมัครรับทราบ
กระบวนการทําวิจัย หรือมิไดเปดโอกาสใหตัดสินใจ ซึ่งในการที่ผูวิจัยตองเก็บขอมูล จากคน ผูวิจัย
จําเปนตองมีจรรยาบรรณและจะตองตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยรวมดวย
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ผูวิจัยกลาวถึงขางตนนั้น คือ The Belmont Report ซึ่ง
ประกาศโดยคณะทํางานที่ประกอบดวย แพทย, นักวิทยาศาสตร, นักกฎหมาย และนักจริยศาสตร ใน
เดือนกุมภาพันธ ค.ศ.1967 ณ Belmont Conference Center สถาบัน Smithsonion กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีความกระชับแตมีความหมายครอบคลุมการวิจัยในคน ไมวาจะเปน
biomedical science หรือ socialscience research ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ประการ
1. หลัก ความเคารพในบุคคล (Respect for person) มีความหมายครอบคลุม 4
ประเด็นยอย คือ (1) การเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย (Respect for human dignity) (2) การเคารพ
ในการใหคํายินยอม โดยไดรับขอมูลที่เพียงพอและเปนอิสระในการตัดสินใจ (Free and informed
consent) (3) การเคารพในศักดิ์ศรีของกลุม เปราะบางและออนแอ (Respect for vulnerable
persons) ซึ่งดอยความสามารถทางรางกาย หรือดอยความสามารถในการตัดสินใจ และ (4) การเคารพ ใน
ความเปนสวนตัวและรักษาความลับ (Respect for privacy and confidentiality) ปองกัน การเขาถึง
ขอมูล การเก็บรักษาและการแจกจายขอมูล สวนบุคคล
2. หลักคุณประโยชนและไมกออันตราย (Beneficence, non-maleficence) มีความหมาย
ครอบคลุม 3 ประเด็นยอย คือ (1) การชั่ง ระหวางความเสี่ยงและคุณประโยชน (Balancing risks
and benefits) มุงที่จะเห็นวาประโยชนที่จะไดตองมากกวาความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น และความ
เสี่ยงตองเปนที่ยอมรับไดโดยอาสาสมัครและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิเคราะหความเสี่ยงและประโยชน มีผลตอสวัสดิภาพและสิทธิของอาสาสมัคร (2) การลดอันตราย
ใหนอยที่สุด (Minimizing harm) อาสาสมัครตองไมเสี่ยงกับอันตรายโดยไมจําเปน และควรพยายาม
ใชขนาดตัวอยางใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยใชขนาดตัวอยางจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะวิเคราะหผล
ทางสถิติได และ (3) การสรางประโยชนใหสูงสุด (Maximizing benefit)
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3. หลักยุติธรรม (Justice) รวมถึง ความเที่ยงธรรม (Fairness) และความเทาเทียม
(Equity) ผูวิจัยตองปฏิบัติตออาสาสมัครแตละคนอยางถูกตองยุติธรรมและเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงและการกระจายใหเกิดผลประโยชนอยางเหมาะสมแกอาสาสมัครผูเขารวมการวิจัย
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวา แนวทางจริยธรรมไดออกแบบมาเพื่อใชในการกําหนด
นโยบายของประเทศในดานจริยธรรมของการทําวิจัยทางชีวเวชศาสตร โดยเฉพาะในกลุมประเทศ
กําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย ใหสามารถนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปประยุกตใชในสภาพแวดลอม
ของพื้นที่และสามารถกอตั้งหรือกําหนดกลไกใหมขึ้นมาไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
และหากจะกลาวถึงงานวิจัยนี้ แมวาจะเปนเพียงการสนทนาระหวางจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายและญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายและจะไมมีผูใดถูกนําไปเปนเครื่องทดลอง
ทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตร แตเปนการบันทึกการสนทนาซึ่งถือเปนความลับของญาติผูดูแล
ผูปวยและจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนงานวิจัยที่เขาขายเปนการทดลองในมนุษย ผูวิจัยจึง
ตองใหความสําคัญในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนและยึดถือแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง ชาติ ดังที่วิชัย โชควิวัฒน (2544) ใหร ายละเอียดไววา งานวิจัย
สังคมศาสตรใดก็ตามที่เปน “การสัมภาษณถามผูปวยในเรื่องที่อาจมีผลกระทบทางจิตใจและสังคม
ของอาสาสมัคร” ยอมตองเกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําเอกสารหลักฐานการ
ใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล เอกสาร
หลักฐานการใหความยินยอมทั้งหมดนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาผูเขารวม
โครงการวิจัยยินดีใหผูวิจัยเก็บขอมูล
กระบวนการใหขอมูลแกอาสาสมัครเพื่อการตัดสินใจ (Informed Consent)
ในการทํ า วิ จั ย ให ถู ก ต อ งตามหลั ก จริ ย ธรรมและได ม าตรฐานสากล จํ า เป น ต อ งมี
กระบวนการใหขอมูลแกอาสาสมัครและการเชิญชวนใหเขารวมโครงการวิจัยอยางถูกตองเหมาะสม
คือมิใชเปนการบีบบังคับให จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลเขาโครงการทั้งทางตรง
และทางออม โดยมิไดเปดโอกาสใหรับทราบกระบวนการทําวิจัย หรือมิไดเปดโอกาสใหตัดสินใจ
ในกระบวนการใหขอมูลและการเชิญชวนเพื่อการตัดสินใจนั้น การใหขอมูลและการให
คํายินยอมดวยเอกสารอาจแยกเปน 2 ชุด ชุดหนึ่งก็คือ เอกสารอธิบายกระบวนการวิธีวิจัย ชุดที่สอง
คือ เอกสารการใหความยินยอมดวยความสมัครใจ หากตองการใชเอกสารชุดเดียว ก็ตองครอบคลุม
ทั้ง 2 กรณีไวดวยกัน ภาษาที่ใชตองใชภาษาชาวบานที่เ ขาใจงาย และตองครอบคลุมบริบ ททาง
การแพทยอยางเหมาะสม ครอบคลุมดานกฎหมายและการเงินในการศึกษาดวย เพราะกระบวนการที่
ดีมีความครบถ วน จะปกปองทั้ง อาสาสมัคร ปกป องผูวิจั ยและปกปองคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการทําวิจัยในคนดวย ดังนั้นผูทําวิจัยจึงมีหนาที่ในการที่จะตองเตรียมรายละเอียดขอมูล
กระบวนการทําวิจัยและใบยินยอมตาง ๆ ดวยตนเอง พรอมทั้งทวนสอบความถูกตองเปนอยางดี
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รายละเอียดและเอกสารสําหรับญาติผูดูแล
ในเอกสารสําหรับญาติผูดูแลมีเนื้อความวา ญาติผูดูแลไดอานเอกสารทั้งหมดและไดมี
โอกาสพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยกับผูวิจัยโดยตรงเปนอยางดี ตลอดจนไดสอบถามใน
เรื่องที่ญาติผูดูแลสงสัยและไดรับคําตอบและคําอธิบายจนกระจางจากผูวิจัยทุกประการ
ญาติผูดูแลยินยอมใหผูวิจัยบันทึกแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง) หรือวีดิทัศน (วีดิโอ) ในขณะที่
ญาติผูดูแลคุยกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายโดยขอใหระบุวันที่ เดือน ป และ สถานที่ ที่ชัดเจน
นอกจากนี้เอกสารยังชี้วาญาติผูดูแลมั่นใจวาผูวิจัยจะรักษาความลับตลอดเวลาในระหวางที่ญาติผูดูแล
เขารวมโครงการและดูแลรัก ษาแถบบันทึก เสียงหรือวีดิทัศนเ ปนอยางดีเ พื่อใชป ระโยชนสําหรับ
การศึกษาและการวิจัยตามรายละเอียดที่แจงไวในเอกสารการปกปดและรักษาความลับในการวิจัย ญาติ
ผูดูแลจะตองยินดีที่จะเลาและพูดถึงประสบการณของตนกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและยินยอม
ใหมีการบันทึกแถบเสียง ในระหวางการพูดคุย
เนื้อความในเอกสารขอใหญาติผูดูแลยืนยันวา ญาติผูดูแลมีความเขาใจและตระหนักดีวา
หากญาติผูดูแลรูสึกวาเรื่องที่ไดพูดคุยทําใหเกิดความไมสบายใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึก
ของญาติผูดูแล ญาติผูดูแลสามารถแจงใหผูวิจัยยุติการบันทึกวีดิทัศนและลบสิ่งที่ไดบันทึก ไปแลว
ตลอดจนญาติผูดูแลสามารถยกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยไดตลอดเวลา โดยการยกเลิกไมมีผลตอ
การดูแลรักษาโรคของผูปวยระยะสุดทายในการดูแลแตอยางใด
ในเอกสารยังขอใหญาติผูดูแลยืนยันในรายละเอียดวา ญาติผูดูแลตระหนักดีวาการเขา
รวมโครงการวิจัยครั้งนี้ จะไมไดรับคาตอบแทนหรือคาชดเชยจํานวนมากแตอาจไดรับคาพาหนะ คา
น้ํามันรถหรือคาเสียเวลาที่คํานวณจากคาแรงตามความเหมาะสม
ญาติผูดูแลตระหนักดีวาโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาความรูในเรื่องการ
สื่อสารภายใตบริบทการดูแลแบบประคับประคองและแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ซึ่ง
อาจไมเกิดผลหรือเปนประโยชนโดยตรงตอญาติผูดูแลเปนการสวนตัว ญาติผูดูแลไดรับทราบวาขอมูล
ที่เปดเผยแกผูวิจัยในครั้งนี้เพื่อประโยชนทางดานวิชาการ การเรียน การสอน การวิจัย การตีพิมพ ใน
บทความวิชาการหรือนําเสนอในเวทีวิชาการเทานั้น การใชประโยชนจะตองไมทําใหญาติผูดูแลและ
ครอบครัวไดรับผลกระทบ ผูวิจัยตองปกปดชื่อ นามสกุล ที่อยูและลักษณะเฉพาะของญาติผูดูแล
ญาติผูดูแลไดรับทราบขอมูลของโครงการวิจัยตลอดจนขอดีและขอเสียที่จะไดรบั จากการ
เขารวมโครงการวิจัยนี้ ญาติผูดูแลจะตองลงชื่อพรอมวัน เดือนและปและหากญาติผูดูแลตองการ
ทราบผลการวิจัยตองแจงที่อยูแกผูวจิ ัยเพื่อผูวิจัยจะไดสงผลการวิจัยใหตามที่อยูที่ไดแจงไว
ในกรณีที่ญาติผูดูแลมีมากกวา 1 คน ในระหวางการพูดคุยกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย บุคคลที่มาดวยตองกรอกรายละเอียดวาเขายินดีที่จะใหมีการบันทึกแถบบันทึกเสียงหรือวีดิ
ทัศน ในระหวางการพูดคุยและลงชื่อพรอมวัน เดือน ปและสถานที่เชนเดียวกับญาติผูดูแล
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สวนทายของเอกสารจะมีสวนสําหรับผูวิจัยที่แจงวา ผูวิจัยขอยืนยันวาผูวิจัยไดอธิบาย
และแจงใหผูเขารวมโครงการทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกประการและตองลง
ชื่อพรอม วัน เดือน ปและสถานที่ ที่มีการบันทึกขอมูลการสนทนา
รายละเอียดและเอกสารสําหรับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
นอกจากสําหรับญาติผูดูแลแลว งานวิจัยนี้ยังมีเอกสารใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ใหอานและทําความเขาใจกอนการเก็บขอมูลดังมีรายละเอียดดังนี้
เอกสารมีใจความวา จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดอานเอกสารทั้งหมดและมีโอกาส
พูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยกับผูวิจัยโดยตรงเปนอยางดีตลอดจนไดสอบถามในเรื่องที่
สงสัยและไดรับคําตอบและคําอธิบายจนกระจางจากผูวิจัยทุกประการแลว
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายยินยอมใหผูวิจัยบันทึก แถบบันทึก เสียงหรือวีดิทัศน
ในขณะที่เขาใหคําปรึกษาและพูดคุยกับญาติผูดูแลและยินดีที่จะใหสัมภาษณเกี่ยวกับการใหการฝก
ทักษะการสนทนาที่ไดจากการอบรมและการนําทฤษฎีจากการอบรมไปใชในสถานที่จริง และยินยอม
ใหมีการบันทึกแถบเสียงในระหวางการพูดคุย นอกจากนี้จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายยังเขาใจและ
ตระหนั ก ดี ว าหากตั วเขาและญาติผู ดู แลรูสึ ก วา เรื่อ งที่ไ ดพู ด คุย ทํ าให เ กิ ด ความไมส บายใจและ
กระทบกระเทือนตอความรูสึกของญาติผูดูแล จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายสามารถแจงใหผูวิจัยยุติ
บันทึกวีดิทัศนและลบสิ่งที่ไดมีการบันทึกไปแลว ตลอดจนสามารถยกเลิกการเขารวมโครงการไดตลอดเวลา
โดยการยกเลิกไมมีผลตอการดูแลและรักษาโรคของผูปวยในการดูแลของญาติผูดูแลแตอยางใด
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายยังตระหนักดีวา โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ความรูในเรื่องการสื่อสารภายใตบริบทการดูแลแบบประคับประคองและแนวทางการรับมือกับการ
จากไปของผูปวย ซึ่งอาจไมเกิดผลหรือเปนประโยชนโดยตรงตอจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปน
การสวนตัว จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดรับทราบวาขอมูล ที่เปดเผยแกผูวิจัยในครั้งนี้เ พื่อ
ประโยชนทางดานวิชาการ การเรียน การสอน การวิจัย การตีพิมพในบทความวิชาการหรือนําเสนอใน
เวทีวิชาการเทานั้น การใชประโยชนจะตองไมทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายไดรับผลกระทบ
ผูวิจัยตองปกปดชื่อ นามสกุล ที่อยูและลักษณะเฉพาะของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองแจงวา ยินดีห รือไมยินดีที่จะเขารวมโครงการวิจัย
หลั ง จากที่ท ราบข อมู ล ของโครงการวิจั ย ตลอดจนขอ ดี และขอ เสีย ที่ จ ะได รับ จากการเขา ร ว ม
โครงการวิจัยนี้ จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองลงลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป และสถานที่ที่
ชัดเจนและในกรณีที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายตองการทราบผลการวิจัยจะตองใหที่อยูแกผูวิจัย
เพื่อผูวิจัยจะไดจัดสงผลการวิจัยใหตามที่อยูท ี่ใหไว
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สําหรับสวนทายของเอกสาร ผูวิจัยจะตองลงนามยืนยันวา ผูวิจัยไดอธิบายและแจงให
ผูเขารวมโครงการวิจัยทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกประการเปนที่เรียบรอยแลว
พรอมกับลงวันที่ เดือน ปและสถานที่ที่ไดอธิบายไวอยางชัดเจน
การตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยและการควบคุมจรรยาบรรณของผูวิจัย
จรรยาบรรณของผูวิจัยเปนเรื่องของสํานึกและความไวหรือออนไหวตอความเปนมนุษย
ผูวิจัยตองตรวจสอบขั้นตอนในการวิจัยอยางละเอียดและกํากับใหจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้น แตสํานึก
ของผูวิจัยก็มีความสําคัญ ผูวิจัยจะไมกระทําการอันใดที่เปนการลิดรอนความเปนมนุษย สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นไดอยางไร สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดวยการปฏิบัติดังนี้
1. จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจะพูดคุยกับญาติผูดูแลถึงตัวผูวิจัยและโครงการวิจัย
2. ผูวิจัย จะไมเ ข าพบจิตอาสาดู แลผู ปวยระยะสุด ทายหรือญาติผู ดูแล หากไม ไดรั บ
อนุญาต
3. หลังจากที่ไดทําความรูจักกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายแลว ผูวิจัยจะใชความรู
ทางการเก็บสัมภาษณเชิงลึก ดวยการสรางสัมพันธกับผูใหขอมูล เชน แรงบันดาลใจในการเขารับการ
อบรม บรรยากาศในการอบรม การลงสูสถานที่จริงครั้งแรก หรือความประทับใจตาง ๆ ที่ไดจากการ
ชวยเหลือผูอื่น ซึ่งระยะเวลาในการสรางสัมพันธกับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายในแตละกรณี
อาจจะไมเทากัน เนื่องจากจิตอาสาแตละคนมีอาการตางกัน กลาวคือผูวิจัยอาจจะใชเวลาในการสราง
ความคุนเคยกับจิตอาสาบางคนไดไมนาน เนื่องจากจิตอาสาอาจมีภาวะเครียดภายหลังจากการเยี่ยม
ผูปวยที่อาจมีอาการแยลง หรือสถานการณในการดูแลผูปวยมีความตึงเครียด ผูวิจัยจะตองสังเกตอาการ
และทาทีของจิตอาสารวมทั้งสอบถามถึงเวลาที่เหมาะสมในการบันทึกขอมูล จากที่กลาวไปแลวนั้น จะ
สังเกตเห็นไดวา ผูวิจัยตองมีความยืดหยุนมากเพียงพอตอการเก็บขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ศิริพร
จิรวัฒนกุล, 2548)
4. ผูวิจัยไมก ลาวถึงคาตอบแทนใด ๆ ไมวาจะอยูในรูป ตัวเงินหรือของเยี่ยมจนกวาจิต
อาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายจะใหความสมัครใจเขารวมโครงการ
5. ผูเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับคาตอบแทนจํานวน 300 บาท ก็ตอเมื่อจิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายเขารวมโครงการวิจัยแลว จิตอาสาจะทราบรายละเอียดก็ตอเมื่อไดอานเอกสารการ
ใหความยินยอม การกําหนดคาตอบแทนนี้อยูบนพื้นฐานของขอกําหนดของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนสากลในประเด็นที่วาจะตองไมมีคาตอบแทนมากเกินไปจนเปนที่ลอตาลอใจแกจิตอาสา
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในพื้นที่
ในระหวางการเก็บขอมูล ผูวิจัยระมัดระวังความรูสึกของผูใหขอมูลในทุกขั้นตอนการวิจยั
ผูวิจัยจะหมั่นถามจิตอาสาที่เกี่ยวของวาการปฏิบัติตัวของผูวิจัยวาทําใหไดรับผลกระทบอยางไรหรือไม
ผูวิจัยจะระมัดระวังในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในคนอยูตลอดเวลาและตั้งมั่นวาการใหความสําคัญ
ในเรื่องของความเปนมนุษยจะตองเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการวิจัย
ผูวิจัยคิดวา จิตอาสาในพื้นที่มีความสําคัญ อยางยิ่งตอการใชจ ริยธรรมการวิจัยในคน
เกิดขึ้นจริง เพราะจะสามารถชวยกํากับและดูแลใหการวิจัยดําเนินไปอยางถูกตองไมลวงละเมิดตอ
สิทธิของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายผูใหขอมูล ระมัดระวัง ความรูสึกของจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายใหมีความชัดเจนและโปรงใส ผูวิจัยจะทาบทามจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายใหเขา
รวมโครงการวิจัยโดยจะไมพูดหรือปฏิบัติสิ่งใดที่ทําใหจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายรูสึกวาเปนการ
บังคับ (coerce) และอธิบายถึงกระบวนการปกปดและรักษาความลับไดอยางละเอียด ตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ขจัดขอกังขาเกิดขึ้น เพราะเปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้เปนไปไดดวยดี
ผูวิจัยตระหนักดีวาในบางครั้ง การใหความรวมมือในการใหขอมูลที่มีความเปราะบางตอ
ความรูสึกของคนเชนนี้ มิไดขึ้นอยูกับกระบวนการรักษาความลับในเชิงวิชาการที่ผูวิจัยออกแบบไว แต
เปนเพราะจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนบุคคลพิเศษในสายตาของญาติผูดูแล จิตอาสาดูแล
ผูปวยระยะสุดทายบางคนสนิทสนมกับญาติผูดูแลผูปวยมาก แทบจะเรียกไดวาเปนเครือญาติเดียวกัน
เมื่อญาติผูดูแลผูปวยคิดวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนญาติจึงมีความไวใจ ไมกังวลหรือลังเล
พูดคุยบอกเลาความรูสึกที่แทจริง
การวิจัยในระหวางการวิเคราะหขอมูล
นอกจากมีการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกอนการเริ่มโครงการวิจัยแลว ในระหวาง
การวิเ คราะหขอมูลงานวิจัย ผูวิจัยก็จะตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยเมื่อโครงการวิจัย
ดําเนินการมาไดครึ่งทาง และเมื่อมีผลการวิจัยบางอยางแลวผูวิจัยจะเปดโอกาสใหจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายที่เกี่ยวของใหความคิดเห็นตอขอมูลงานวิจัย ผูวิจัยใชวิธีนําเสนอผลการวิจัยบางสวนแก
จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายที่รวมโครงการวิจัย และผูวิจัยไดนําเรื่องจริยธรรมการวิจัยมาพูดถึง
ดวย เชน การนํากระบวนการปกปดรักษาความลับที่ญาติผูดูแลขอใหจิตอาสาและผูวิจัยรวมปกปด
(ถามี) การปกปดรักษาความลับในลักษณะนี้ ถือเปนสิ่งที่ผูวิจัยตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อมิใหคนที่
เกี่ยวของไดรับผลกระทบแมไมใชเรื่องของงานวิจัยโดยตรง
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บทสรุป
งานวิจัยนี้เกี่ยวของโดยตรงกับจริยธรรมการวิจัยในคน เนื่องจากผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการ
บันทึกการสนทนาระหวางจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแล หัวขอทุกหัวขอที่เกิดขึ้นใน
บทสนทนา การใชภาษาพูดและทาทางที่เ กิดขึ้นในระหวางการสนทนาถือวาเปนความลับ ของคู
สนทนา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองใหความสําคัญตอจริยธรรมในการวิจัยในคน ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนที่
เกี่ยวของอยางระมัดระวังเพื่อไมใหผูเขารวมโครงการวิจัยไดรับผลกระทบ
ในการที่ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลงานวิจัย การใหความสําคัญตอจริยธรรมการวิจัยใน
คนมีความสําคัญอยางยิ่งและจะไมจบลงหลังจากโครงรางงานวิจัยไดรับการอนุมัติและผูวิจัยเขาพื้นที่
เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล วิ จัย หรื อ เรีย กได ว าเกิ ด ขึ้ น ในเฉพาะช ว งแรกเท า นั้ น แต จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย และ
กระบวนการปกปดรักษาความลับ จะเกิดขึ้นตลอดในทุกขั้นตอนของการวิจัย
แมวาผูวิจัยจะพยายามออกแบบขั้นตอนในการรักษาความลับ ของจิตอาสาดูแลผูปวย
ระยะสุดทายและญาติผูดูแลผูปวยไวอยางรัดกุม และคาดวาจะทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลได
อย า งดี แต ก ระบวนการปกป ด รั ก ษาความลั บ อาจมิ ไ ด มี ผ ลทั้ ง หมดต อ ความสมั ค รใจเข า ร ว ม
โครงการวิจัยของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเอง

บทที่ 4
บริบทพื้นที่และสนามการวิจัย
บทนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรยายถึงบริบทของงานวิจัยในดานพื้นที่เก็บขอมูลและ
สนามการวิจัย ไดแก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในพื้นที่นี้มีสถานพยาบาลหลายแหงและเปน
มีความเชี่ยวชาญดานโรคมะเร็ง ที่เปนโรคไมติดเชื้อเรื้อรังในกลุม NCDs สอดคลองกับการวิจัยนี้ อีก
ทั้งในทุกโรงพยาบาลขนาดใหญในพื้นที่อําเภอแมริมและบริเวณใกลเคียง มีกลุมงานเยี่ยมบานผูปวย
ที่ใหความสําคัญกับกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลผูปวยทั้งที่รับการรักษาอยูในโรงพยาบาลและกลับไป
พักฟนที่บาน โดยสงเสริมใหกิจกรรมดังกลาวเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ การถามไถสารทุกขสุขดิบโดยการ
พูดคุยและแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ระหวางคูสนทนา ซึ่งไดแก จิตอาสาดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะ
สุดทาย (จิตอาสา) และญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ญาติผูดูแล) จึงเปนเหตุก ารณที่เกิดขึ้นได
บอยครั้งและมักเปนเรื่องที่มีความออนไหว ลึกซึ้ง งายตอการกระทบกระเทือนจิตใจของคูสนทนา เชน
การเตรียมรับมือกับการจากไปของผูปวย ผูวิจัยเชื่อวาการสนทนาในประเด็นที่ละเอียดออนเชนนี้ จะ
เต็มไปดวยเทคนิคและเปนการพูดคุยที่มีความหมายเฉพาะ ถือไดวาประโยชนโดยตรงตอการเก็บขอมูล
ฐานคิดของวิธีวิทยา มีความสําคัญตอขอมูลหลักคือขอมูล ที่มาจากการพูดคุย (talk-in-interaction)
สงผลใหงานวิจัยสะทอนถึงความจริงไดใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการ
ในการอธิบายถึงบริบทพื้นที่และสนามการวิจัย ผูวิจัยแยกออกเปน 3 สวน ไดแก
1. บริบทดานพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม แสดงประวัติความเปนมาของจังหวัดเชียงใหม
โดยยอ ขอมูลทางภูมิศาสตร ขนาดที่ตั้ง อาณาเขตติดตอ จํานวนประชากรจําแนกตามเพศเปนราย
อําเภอ จําแนกตามกลุมอายุและเพศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. สนามการวิจัย แสดงถึงรายละเอียดของการรวมกลุมความรวมมือของจิตอาสาที่ผาน
การอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ ที่อยูในบริเวณอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการ
ดูแลผูปวยทั้งที่รับการรักษาอยูในโรงพยาบาลและกลับไปพักฟนที่บาน กิจกรรมดังกลาวไดรับการ
สงเสริมใหดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ
3. การเขาสูสนามวิจัยของผูวิจัย แสดงถึงขั้นตอนการติดตอเพื่อขอเขาพื้นที่วิจัยทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ การเขาสูพื้นที่วิจัย ความเปนอยูของผูวิจัยขณะลงสูสนามวิจัย การมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
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บริบทดานพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
ความเปนมา
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก งานจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําขอมูล
บรรยายสรุปประจําป พ.ศ. 2555 ที่กลาวถึงรายละเอียดที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ เชียงใหม
เปนเมืองเกาแกและมีประวัติการสรางอันนาภาคภูมิใจ กษัตริยผูทรงสรางนครเชียงใหม คือ “พญาเม็ง
รายมหาราช” ทรงรวบรวมบานเมืองบนแผนดินลานนาไทย ทรงเห็นที่ราบอันอุดมสมบูรณริมฝงแมน้ําปง
บริเวณปาเชิงดอยสุเทพเปนที่ราบกวางใหญจึงดํารงที่จะสรางเมืองเชียงใหม ณ ที่ราบเชิงดอยสุเทพจึง
รวมกับพญางําเมืองแหงเมืองพะเยา พญารวงแหงกรุงสุโขทัย และพญาเม็งราย สรางเมืองเชียงใหม
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 ลัก ษณะการวางผังเมือง สอดคลองกับ ชัยภูมิและความเชื่อทาง
โหราศาสตรคือคัมภีรมหาทักษาโดยสรางกําแพงเมือง ดานกวาง 800 วา ดานยาว 1,000 วา มา
บรรจบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาใชเวลาการสราง 4 เดือน จึงแลวเสร็จสมบูรณ กษัตริยทั้ง 3 พระองคจึง
ทรงขนานนามเมืองนี้วา “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” ในป พ.ศ. 2101 ยุคปลายราชวงศเม็งราย
พระเจาบุเรงนองกษัตริยของพมาไดยกกองทัพมาโจมตีและยึดเมืองเชียงใหมไปเปนเมืองขึ้นนานรวม
216 ป จนถึง สมัยพระเจาตากสินและพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกไดท รงชวยเหลือ
อาณาจักรลานนาไทย โดยใหพระยากาวิล ะและพญาจาบาน ทําการขับ ไลพมาออกไปจากเมือง
เชียงใหม และเชียงแสนไดสําเร็จ ทรงสถาปนาพระยากาวิละ เปนเจาเมืองเชียงใหม ตอมาป พ.ศ.
2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช ยกเลิก
การมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา มณฑลพายัพ
เปนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหมจึงมีฐานะเปนจังหวัดจนถึงปจจุบันนี้
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ตั้งอยูระหวาง
เสนรุงที่ 17-21 องศาเหนือและเสนแวงที่ 98-99 องศาตะวัน ออก โดยมีส วนกวา งที่สุด จากทิ ศ
ตะวันออกถึง ตะวันตกกวางประมาณ 138 กิโลเมตรและสวนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต
ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) มีพื้นที่ 20, 107.057 ตร.กม. และเปน
จังหวัดที่อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 750 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ และ
ประมาณ 720 กิโลเมตรโดยทางรถยนต
คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม
“ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บุปผาชาติลวนงามตา นามล้ําคานครพิงค”
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ตราประจําจังหวัด

ภาพที่ 1 ตราประจําจังหวัด รูปชางเผือกหันหนาตรงในเรือนแกว
ชางเผือกหมายถึงชางที่เจาผูครองนครเชียงใหมนําทูลเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย และไดขึ้นระวางเปนชางเผือกเอกในรัชกาลพระองค สวนเรือนแกวหมายถึง
ดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดมาตั้งมั่นเจริญรุงเรือง จนเคยเปนสถานที่สําหรับทําสังคายนา (คือการ
ชําระตรวจสอบความถูกตอง) พระไตรปฎก เมื่อ พ.ศ. 2020 จังหวัดเชียงใหม ใชอักษรยอวา “ชม”
ดอกไมและตนไมประจําจังหวัด
ชื่อดอกทองกวาว/ตนทองกวาว
อาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดติดกับรัฐเซียงตุงประเทศเมียนมาร ซึ่งมีพรมแดนยาวประมาณ 227
กิโลเมตร
ทิศใต
ติดจังหวัดลําพูนและจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดแมฮองสอน
แมน้ํา
คนเชียงใหมนิยมเรียกแมน้ําวา “น้ําแม” โดยมีแมน้ําสําคัญอยูหลายสาย เชน
แมน้ําปง
มีความยาวตลอดสาย 600 กม.
แมน้ํากก
มีความยาวตลอดสาย 180 กม.
แมน้ําแจม
มีความยาวตลอดสาย 170 กม.
แมน้ําแมตื่น
มีความยาวตลอดสาย 150 กม.
แมน้ําแมแตง มีความยาวตลอดสาย 135 กม.
แมน้ําแมงัด
มีความยาวตลอดสาย 100 กม.

88
ภูมิอากาศ
แบงออกเปนสามฤดู
1. ฤดูฝน เดือนมิ.ย.-ต.ค. มีฝนตกชุก เนื่องจากมีสภาพเปนภูเขาสูง และมีปาตนน้ําจํานวน
มาก ทําใหความชุมชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตกเกือบทุกวัน
2. ฤดูหนาว เดือน พ.ย.-ก.พ. อากาศไมหนาวจัดมาก ทองฟาแจมใสมีแดดตลอดวัน มีหมอก
ลงบางในตอนเชา เปนฤดูที่นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมาก อุณหภูมิ ต่ําสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 14
องศาเซลเซียส แตถาบนยอดดอยอาจต่ําลงถึง 4 องศาเซลเซียส
3. ฤดูรอน เดือน มี.ค.-พ.ค. อากาศจะรอนมากในชวงกลางวันเนื่องจากสภาพเปนแอง
กระทะ ในชวงกลางคืนอากาศจะเย็นลง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส
สภาพธรรมชาติ
จังหวัดเชียงใหมมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศไทย แตมีพื้นที่เพียงรอยละ 30.9
เทานั้นที่เปนพื้นที่ราบลุมและที่ราบเชิงเขา สวนอีกเกือบรอยละ 70 เปนภูเขา ทางดานเหนือมีทิวเขา
แดนลาวซึ่งมีจุดเริ่มตนที่มณฑลยูนนานประเทศจีน ทอดตัวลงมาเปนเสนกั้นแดนระหวางไทยกับพมา
ยอดเขาที่รูจักกันดีคือดอยผาหมแก ดอยอางขาง ดอยปูหมื่น ทิวเขาผีปนน้ําเปนทิวเขาที่อยูทางดาน
ตะวันออกของแมน้ําปงตอกับ ทิวเขาแดนลาวเปนแนวยาวไปทางตะวันออกเฉียงใตตอกับทิวเขาหลวง
พระบาง สวนทิวเขาถนนธงชัย มีอาณาเขตตั้งแต จ.กาญจนบุรี ทอดยาวขึ้นไปทางเหนือตอกับทิวเขาแดน
ลาวทางตอนบนของ จังหวัดเชียงใหม มีสามทิวเขายอย คือถนนธงชัยตะวันตก ถนนธงชัยกลางและถนน
ธงชัยตะวันออก
กลุมชาติพันธุ
จากอดีตกลุมชาติพันธุของจังหวัดเชียงใหมมีที่มาจากการผสมผสานและดํารงชีพอยูรวมกัน
ของชนชาติตาง ๆ ในบริเวณแองที่ราบ ที่ถือไดวาเปนบรรพบุรุษของชาวลานนา ไดแก ชาวไทลื้อ ชาวไท
เขิน ชาวไทยวน ชาวไทใหญ ชาวเม็ง (มอญ) ชาวลัวะ จากแองที่ราบขึ้นสูบริเวณภูเขาสูงก็จะพบกลุมชน
ชาติตาง ๆ ตั้งหมูบานกระจายอยูทั่วไปตามพื้นที่สูงในดินแดนลานนา ไดแก กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เมี่ยน
(เยา) มง (แมว) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซอ นอกจากนี้ยังมีชนบางกลุมที่อยูในบริเวณชายขอบของ
ลานนา ไดแก ขมุ มลาบุรี (ตองเหลือง) และยังมีการยายถิ่นฐานภูมิลําเนาจากภาคอื่นๆ อีกดวย ดังนั้น
จัง หวัดเชียงใหมจึง มีความหลากหลายทางชาติพั นธุ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม กลุม งานขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2555)
ภาษาพูด
ประชาการสวนใหญพดู ภาษาไทยถิ่นเหนือหรือภาษาลานนาหรือคําเมืองหรือชื่ออยางเปน
ทางการวาภาษาถิ่นพายัพ เปนภาษาถิ่นที่ใชในภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรลานนาเดิม
มักจะพูดดันมากในเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร
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อุตรดิตถ นาน และยังมีการพูดและการผสมภาษาดันในบางพื้นที่ของจังหวัดตาก สุโขมัยและเพชรบูรณ
อีกดวย นอกจากนั้นภาษาคําเมืองยังสามารถแบงออกเปนสําเนียงลานนาตะวันตก (ในจังหวัดเชียงใหม
ลําพูน แมฮองสอน) และสําเนียงลานนาตะวันออก (ในจังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ แพร
นาน) ซึ่งจะมีความแตกตางกันบาง คือ สําเนียงลานนาตะวันออกสวนใหญ จะไมพบสระเอือะ เอือ แต
จะใชสระเอียะ เอียแทน (มีเสียงเอือะ และ เอือเพียงแตคนตางถิ่นฟงไมออกเอง เนื่องจากเสียงที่ออกมา
จะเปนเสียงนาสิกใกลเคียงกับเอียะ เอีย) (สุริยา รัตนกุล, 2550)
จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศเปนรายอําเภอ
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อําเภอ
รวม
เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว
สันปาตอง
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด

รวม
1,378,284
234,244
66,531
58,698
83,399
70,215
75,044
88,835
2,386
112,847
73,537
49,324
75,390
81,144
127,062
83,310
43,809

เพศ
ชาย
816,620
110,336
32,746
29,938
42,008
33,610
37,147
43,696
11,974
56,008
36,886
24,426
35,731
38,380
58,745
39,599
21,731

หญิง
861,664
123,908
33,785
28,760
41,391
36,605
37,398
45,139
11,412
56,839
36,651
24,898
37,659
42,764
68,317
43,711
22,078
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)
ลําดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อําเภอ
ดอยเตา
อมกอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา

รวม
27,406
61,076
79,996
27,547
44,760
31,472
21,281
26,083
11,908

เพศ
ชาย
13,762
30,895
37,719
13,943
22,091
15,561
10,665
12,833
6,190

หญิง
13,644
30,181
42,277
13,584
22,669
15,911
10,616
13,250
5,718

จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมอายุและเพศ
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จ.เชียงใหม พ.ศ. 2557
กลุมอายุ (ป)
รวม
0-4 ป
5-9 ป
10-14 ป
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป

จํานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย
1,678,284
816,620
80,854
41,576
82,385
42,642
86,860
44,544
105,644
53,350
120,660
60,706
114,140
57,282
123,024
61,559

หญิง
861,664
39,278
39,740
42,316
52,294
59,954
56,858
61,465
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ตารางที่ 2 จํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมอายุและเพศ จ.เชียงใหม พ.ศ. 2557 (ตอ)
กลุมอายุ (ป)
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-59 ป
60-64 ป
65-69 ป
70-74 ป
75-79 ป
80 และ มากกวา
ไมทราบ
ผูไมใชสัญชาติไทย

จํานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย
114,983
56,664
108,858
51,887
120,382
54,843
135,412
62,317
126,836
58,644
92,410
42,830
56,206
26,601
35,329
16,640
30,835
13,734
42,093
18,206
20,511
11,088
80,865
41,507

หญิง
58,319
56,971
65,539
73,095
68,192
49,580
29,605
18,689
17,101
23,887
9,423
39,358

สนามการวิจัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบริบทสนามวิจัย (Research Area) ซึ่งไดแก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ขอมูลจากกรมการปกคครอง กระทรวงมหาดไทย ป 2557 รายงานวามีจํานวน
ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม รองจาก อําเภอเมือง อําเภอสันทราย และอําเภอ
ฝาง ในพื้นที่แหงนี้มีโรงพยาบาลขนาดใหญตั้งอยูทั้งในอําเภอเดียวกันและอําเภอขางเคียงหลายแหง
ทั้งโรงพยาบาลนครพิงค ซึ่งเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาล
สวนดอก เปนตน และในอําเภอแมริม มีจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุท ธิกาฯ และรวม
กิจกรรมการดูแลผูปวยระยะสุดทายทั้งการเยี่ยมที่บานและที่ส ถานพยาบาล จํานวน 25 คน ซึ่ง
ภายหลังจากที่จิตอาสาเหลานี้ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ แลวยังดําเนินกิจกรรมดังกลาว
อยางตอเนื่อง อันจะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดแนวทางและแนวคําถามที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนของวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาระหวางจิตอาสา
และญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย และเพื่อใหไดขอมูลสําคัญที่จะเชื่อมโยงสูแนวทางการรับมือกับการ
จากไปของผูปวยระยะสุดทายตามทัศนะของญาติผูใหการดูแล
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รูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
การกําหนดรูปแบบและแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายและครอบครัวของจิตอาสาที่
ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ นอกจากจะเปนการนํารูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
องครวมตามแนวคิดสากลมาใชแลว ยังคํานึงถึงการผสมผสานแนวทางการดูแลเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของสังคมไทย ทั้งดานศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ตลอดจนความเปนไปไดในการ
นํารูปแบบและแนวทางดังกลาวไปใช โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติงานจริง เพือ่ ให
เกิดการผสมผสานที่ลงตัวกับองคความรูที่มีอยู ตัวอยางเชน รูปแบบของทีมตาง ๆ ที่ตองมีบทบาท
รวมกันในการดูแลผูปวยตั้งแตอยูโรงพยาบาลจนกระทั่งตอเนื่องไปที่บาน เชน ทีมพยาบาล ทีมเวช
กรรมสังคม ทีมจิตอาสาและพระภิกษุสงฆตามวัฒนธรรมความเชื่อ เปนตน แตทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ยังมีขอจํากัดดานจํานวนของจิตอาสาที่ไมเพียงพอในการรองรับจํานวนผูปวยระยะสุดทายที่มีมากขึ้น
อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม จุดประสงคสําคัญในการกําหนดรูปแบบการดูแลคือ การสนองตอบความ
ตองการของผูปวยและญาติที่ครอบคลุมทุกมิติ ไดแก มิติทางกาย จิตใจ จิตสังคม และจิตวิญญาณ และ
การดูแลที่ครอบคลุมในทุกชวงเวลาอยางตอเนื่อง เนนการบรรเทาความทุกขทรมานจากโรคและความ
สูญเสีย ตลอดจนการสรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับสภาวะตาง ๆ ที่ผูปวยและญาติประสบอยู และทีจ่ ะตอง
เผชิญตอไปในอนาคต ใหผูปวยและญาติรวมกันในการตระเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม ในการเผชิญกับ
สภาวะตางๆ รวมถึงการเผชิญหนากับความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นดวยความสงบ
กิจกรรมสําคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
จากการสังภาษณเชิงลึกจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ ในพื้นที่อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา กิจ กรรมการดูแลผูปวยระยะสุดทายของจิตอาสาในอําเภอแมริม
แบงเปน 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ กิจกรรมที่ทําเปนประจํา และกิจกรรมพิเศษตาง ๆ โดยกิจกรรมที่ทําเปน
ประจํา คือ การออกเยี่ยมอาการผูปวยรวมกับบุคลากรทางการสาธารณสุข เชน แพทยและพยาบาล
ประจํากลุมงานเยี่ยมบาน เปนตน กิจกรรมดังกลาวจะดําเนินไปทุกวันโดยไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่ง
จิตอาสาจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมผูปวย โดยไดแบงเปนกลุมยอย ๆ โดยการดูแลเขา
เยี่ยมผูปวยและครอบครัวนั้น เนนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) โดยเฉพาะการ
บรรเทาอาการทุ ก ข ท รมานจากโรค มี ก ารพู ด คุ ย สร า งความเข า ใจให ผู ป ว ยและญาติ มี จิ ต ใจ
ที่พรอมรับและสามารถจัดการกับสภาวะตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งชวยฝกทักษะใหครอบครัว
สามารถชวยเหลือและดูแลผูปวยได มีการประเมินผูปวยอยางครอบคลุมทุกมิติอยางเปนรูปธรรมตาม
แบบฟอรมการประเมิน ไดแก การประเมินการเคลื่อนไหว การทํากิจกรรม การปรากฏอาการของโรค การ
ดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร และระดับความรูสึกตัว เปนตน
การกําหนดกิจกรรมพิเศษ จะเกิดจากจิตอาสารวมกันกําหนดกิจกรรม โดยศึกษาจาก
ตําราวิชาการ การอบรม และจากประสบการณการดูแลผูปวย รวมถึงจากการพูดคุยกับผูปวยถึงความ
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ตองการในการดูแล โดยมีการทดลองใชและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม มีการติดตามความเปนไปของ
ครอบครัวผูปวย ภายหลังผูปวยเสียชีวิตไปแลว ทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจในการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย และจัดกิจกรรมพิเศษที่สําคัญ คือ กิจกรรมทางศาสนา ทั้งการเปดโอกาสและ
เอื้อดานสถานที่ใหผูปวยและญาติประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม
การเขาสูสนามวิจัยของผูวิจัย
จิตอาสาเดินทางสะดวก หลังจากนั้นผูวิจัยจึงประสานนัดเพื่อเขาชี้แจงถึงวิธีการวิจัยและ
วัตถุประสงค ในการศึกษาวิจัยกับจิตอาสาเปนรายบุคคล เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพในเบื้องตน
เนื่องจากจิตอาสาจะเปนผูคัดครองผูปวยระยะสุดทายที่ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย และจะ
นํามาซึ่งกลุมผูใหขอมูลอันไดแกญาติผูปวยระยะสุดทายตอไป
การเดินทางเขาสูพื้นที่ของผูวิจัย
ภายหลัง จากที่ผูวิจัยไดผานการสอบโครงรางที่แสดงถึงหัวขอที่ใชในการทําวิจัยแล ว
ผูวิจัยติดตอประสานงานกับทั้งเครือขายพุทธิกาฯ และจิตอาสาที่ผานการอบรมฯ อยางตอเนื่อง เพื่อ
หารือถึงความเหมาะสมในการกําหนดชวงเวลาในการเก็บขอมูล เนื่องจากผูวิจัยมีง านประจําอยูที่
กรุงเทพฯ อาจไมสะดวกที่จะลางานตอเนื่องเปนเวลานานเพื่อรอเก็บขอมูล ดังนั้นจึงไดรับคําแนะนํา
จากจิตอาสาผูรวมโครงการใหเดินทางไปรอเก็บขอมูลเปนชวงคาบเกี่ยววันทําการ 3 วัน และตอเนื่อง
วันหยุดเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
เมื่อตกลงดัง นั้น ผูวิจัยจึงเลือกเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมือง ไปลงที่
จัง หวัดเชียงใหม ใชเ วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาทีตอเที่ยว ซึ่งผูวิจัยทราบดีวาการเดินทางโดย
เครื่องบินมีคาใชจายคอนขางสูงกวาวิธีอื่น แตผูวิจัยจําเปนตองประหยัดเวลาเดินทางและใชเวลาใน
การเก็บขอมูลมากที่สุด ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเดินทางเขาพื้นที่ในการเก็บขอมูลจํานวน 3 รอบ รอบละ
5 วันคือ รวมเวลาเก็บขอมูลในพื้นที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมทั้งสิ้น 15 วัน
นอกจากนั้นผูวิจัย ยังไดรับการชักชวนใหเขาไปในพื้นที่ชุมชนรวมกับกลุมจิตอาสา เพื่อ
สังเกตการณกิจกรรมการเยี่ยมผูปวยที่บานซึ่งเปนภารกิจกลักของกลุมจิตอาสา จํานวน 1 วัน ผูวิจัย
เดินทางดวยรถปคอัพสวนตัวของจิตอาสาที่พาไป โดยการเขาเยี่ยมในวันนั้น เปนการเยี่ยมผูปวยระยะ
สุดทายจํานวน 3 ราย ซึ่งผูวิจัยไดพบกับทั้งผูปวยและญาติ ไปพูดคุยกับเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในการสงตอและดูแลผูปวยในพื้นที่รับผิดชอบรวมกันอยางตอเนื่อง เขาไปที่
วัดเพื่อพูดคุยกับ พระเจาอาวาสในการเปดมิติก ารลงชุม ชนรวมกันทั้ง ทีม สาธารณสุข อสม. และ
พระสงฆ

94
ความสนใจของบุคลากรทางการสาธารณสุขตองานวิจัย
งานวิจัยนี้ไดรับความสนใจจากทั้งเครือขายพุทธิกาฯ และจิตอาสาผูเขารวมโครงการ ซึ่ง
จะเห็นไดจากความรวมมืออันดีของทุกฝายที่เกี่ยวของ ที่ชวยเหลือใหผูวิจัยสามารถเขาเก็บขอมูลและ
อนุญาตใหใชสถานที่เปนสนามวิจัย แตแมวางานวิจัยนี้จะไดรับการอนุญาตแลว แตก็มิไดหมายความ
วาผูวิจัยจะประสบความสําเร็จในการเขาถึงขอมูลและเก็บขอมูลการวิจัย (Lindlof and Taylor, 2002)
เพราะในความเปนจริงแลว ความสําเร็จทั้งหมดของงานวิจัยนี้เกิดขึ้นไดจากความรวมมือจากหลายฝาย
ผูวิจัยตระหนักดีวาหากผูเกี่ยวของทุกคนไมใหความสนใจงานวิจัยและไมใหความรวมมือในการเขาถึง
ขอมูล งานวิจัยนีก้ ็ไมสําเร็จลงไดดวยดีเชนนี้
ที่พักและความเปนอยูของผูวิจัย
การพักอาศัยของผูวิจัยในจังหวัดเชียงใหมระหวางเก็บขอมูลในสนามวิจัยนั้น ผูวิจัยไดรับ
การชวยเหลือและดูแลเปนอยางดีจากญาติสนิทซึ่งพักอาศัยอยูที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมมานาน
กวา 20 ป ทําใหมีความชํานาญดานภาษาถิ่น มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อตาง
ๆ เปนอยางดี นอกจากนั้นแลวญาติของผูวิจัยยังประกอบอาชีพเปนอาจารยป ระจําคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยคุณวุฒิทางวิชาชีพเฉพาะทางดานการดูแลผูป วย
ระยะสุดทายและการดูแลแบบองครวมอีกดวย
ตลอดเวลาที่พักอาศัย ผูวิจัยไดมีโอกาสสอบถามแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจทั้งในดาน
การพยาบาล การสื่ อสารกับ ผูป วย ศัพท เ ฉพาะทางที่ใช ในวงการแพทย การดํ าเนิ นโรค NCDs
ตลอดจนความเชื่อและวัฒ นธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ การดูแลผูปวยและการจากไป และเนื่องจาก
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเดนคือสามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดมา โดยไมจําเปนตอง
รอใหเก็บแบบสอบถามครบทั้งหมดเชนเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นผูวิจัยจึ งใหเวลาชวงที่วาง
จากการเก็บขอมูลวิเคราะหขอมูลจากการสนทนา และไดสอบถามญาติของผูวิจัยเกี่ยวกับศัพททาง
การแพทยและภาษาถิ่นที่ผูวิจัยมีขอสงสัยดวย
นอกจากนั้นผูวิจัยยังมีโอกาสไปรวมงานประเพณีประจําปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม ไดแก
งานประเพณีใสขันดอกอินทขีล ณ วัดเจดียหลวง และ หออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม ซึ่งอยูละแวก
เดียวกัน นับไดวาเปนการสรางขวัญ กําลังใจและเสริมสรางสิริมงคลใหแกตัวผูวิจัยเปนอยางมาก
หองพักและโตะทํางานประจําของผูวิจัย
ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหใชหองเล็กๆ ภายในศาลาเอนกประสงคของวัดแหงหนึ่งในอําเภอ
แมริม จัง หวัดเชียงใหม ในการเก็บ ขอมูล วิจัย ซึ่ง ผูวิจัยจัดโตะ เกาอี้ เพื่อใชป ระโยชนหองนี้ใน 2
ลักษณะ โดยแบง ออกเปน 2 มุม เนื่องจากหองนี้มีลัก ษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา พื้นที่ป ระมาณ 15
ตารางเมตร ไดแก

95
1. มุมซายจัดเปนหองที่ใชในการสนทนาระหว างจิตอาสาและญาติผู ดูแล เนื่องจากมีความ
เหมาะสมตามหลักของการใหคําปรึกษา (Conselling) ไดแก มีความมิดชิด เปนสัดสวน ไมมีเสียงรบกวน ไม
มีคนเดินผานไปมา บรรยากาศมีความสงบและเปนกันเอง ผูวิจัยจัดที่นั่งในลักษณะตั้งฉากกัน ไมใหจิต
อาสาและญาติผูดูแลเผชิญหนากันตรง ๆ ใหเยื้องกันเล็กนอย แตใกลกันพอที่จะแตะไหลได (Carman
et al., 2013) ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางบรรยากาศเริ่มตนสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน เพราะผูวิจัย
ทราบดีวาการสนทนาถึงการรับมือกับการจากไปของผูปวยนั้นมีความลึกซึ้ง ละเอียดออน งายตอการ
กระทบกระเทือนจิตใจ ผูวิจัยจึงระมัดระวัง ความรูสึก ของผูใหขอมูล ในทุก ขั้นตอนการวิจัยและ
ระมัดระวังในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในคนทุกขั้นตอนของการวิจัย
2. มุมขวาจัดเปนโตะทํางานเล็ก ๆ สําหรับตัวผูวิจัยเอง มีโตะและอุปกรณสํานักงานเทาที่
จํ าเป น ผู วิ จั ยจะนั่ ง ประจํ าที่ เ มื่ อไม มี ก ารเก็ บ ข อมู ล ผู วิ จั ยจะศึ ก ษาการสนทนาภายหลั ง จากที่
บันทึกขอมูลเสร็จ ซึ่งถือเปนโอกาสดีที่จะสามารถสอบถามถึงขอสงสัยตาง ๆ จากจิตอาสาได อยาง
สะดวก ประกอบกับหองนี้มีความเปนสวนตัวสามารถใชในการศึกษาวีดีทัศนการสนทนาเพราะเปน
ขอมูลที่ผูวิจัยตองเก็บรักษาไวเปนความลับ ผูวิจัยถอดเทปคําตอคํา พิจารณาขอมูลที่ไดมาจากการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตางๆ อยางละเอียด มุงเนนใหเห็นถึงโครงสร างการสนทนาในเรื่องแนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยหรือองคประกอบตาง ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะของโครงสราง
การสนทนาในบริบทที่มีความละเอียดออนเชนนี้อยางละเอียดรอบคอบ และใชเวลาวางอานหนังสือ
เกี่ยวกับงานวิจัย เชน การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย ตลอดจนแผนพับดานการดูแลสุขภาพและพุทธ
ศาสนาตาง ๆ ที่มีไวแจกจายใหกับผูสนใจ นอกจากนี้หากผูวิจัยตองการสิ่งใดเพิ่มเติมก็สามารถแจงจิต
อาสาเพื่อจัดหาใหตามความเหมาะสม
กิจกรรมของผูวิจัย
นอกจากการเก็บขอมูลหลัก ดวยการบันทึกการสนทนาแลว ผูวิจัยยัง มีกิจกรรมอื่นใน
ระหวางการลงพื้นที่เ ก็บ ขอมูล วิจัย ผูวิจัยขอกลาวถึง เฉพาะกิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับ งานวิจัยดัง มี
รายละเอียดดังนี้
ออกเยี่ยมผูปวยในชุมชน
การออกเยี่ยมผูปวยในชุมชน ถือเปนบทบาทหนาที่หลักของจิตอาสาในอําเภอแมริมที่
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอและมีความตอเนื่อง จิตอาสาที่ไดรับมอบหมายตองออกหมูบานรวมกับบุคลากร
ทางการสาธารณสุข ไปแบบเปนทีม พูดคุยเพื่อประเมินความเปนอยูของคนในพื้นที่ ซึ่งอาจเปนการไป
เยี่ ย มครั้ ง แรกหรื อ เป น การติ ด ตามผู ป ว ยที่ กํ า ลั ง เจ็ บ ป ว ยอยู ในวั น ที่ ผู วิ จั ย เข า ร ว มกิ จ กรรมนี้
ประกอบดวย 3 กิจกรรมที่นาสนใจ ไดแก
1. เขาเยี่ยมบานผูปวยระยะสุดทายจํานวน 3 ราย จิตอาสาและบุคลากรทางการสาธาณ
สุขไดมีโอกาสพบกับทั้งผูปวยและญาติ เพื่อแนะนําการดูแลผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ แนะนํา
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การดําเนินโรค รวมไปจนถึง การตัดสินใจในการยื ดชีวิตผูป วย จากเหตุก ารณนี้ทําให ผูวิจัยรูสึ ก
ประทับใจเปนอยางมาก เพราะไดเห็นถึงความแตกตางระหวางการสนทนาที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ผูวิจัย
จัดไว ที่มีเฉพาะญาติผูดูแลและการสนทนาที่เกิดขึ้นที่บานแบบพรอมหนาพรอมตาทั้งผูปวยและญาติ
ผูดูแลในหลากหลายประเด็น ทั้งบรรยากาศที่ผอนคลายการใชภาษาที่เขาใจงาย การใหคําแนะนําตาม
สภาพความเปนอยูที่แทจริง สอบถามวามีอะไรคางคาในใจ หรือ อยากทําบุญหรือไม จะนิมนตพระมา
ใหทําบุญ ตลอดจนสัมผัสตางๆ ระหวางเจาหนาที่กับตัวผูปวย และเจาหนาที่กับญาติผูดูแลเพื่อเปนการ
ให กํ า ลั ง ใจกั น เช น การลู บ แขน จั บ มื อ บี บ นวด หรื อ แม ก ระทั่ ง การสวมกอด ถื อ ได ว า
เปนประโยชนและเปนการเปดประสบการณที่มีคายิ่ง
2. เขาไปที่โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่ง แตเ ดิมเรียกกันวาอนามัย
เพื่อแจงความคืบหนาในการเขาเยี่ยมผูปวยจํานวน 2 รายแรกในพื้นที่ที่ รพ.สต. นั้นรับผิดชอบ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับความตอเนื่องในการ
ดูแลผูปวย
3. เขาไปที่วัดในละแวกนั้น เพื่อแจงอาการของผูปวยและนิมนตพระใหเขาไปที่บานผูปวย
ตามความประสงคของผูปวยเพื่อใหไดทําบุญ ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาการไดทําบุญจะนํามาซึ่งกําลังใจและความ
ปลื้มปติแกผูปวยและญาติผูดูแล
แตในการออกเยี่ยมผูปวยในชุมชนนี้ ผูวิจัยใชเพียงการสังเกตการณและบันทึกเสียง
ของผูวิจัยเองลงในเครื่องบันทึกเสียงเทานั้น มิไดมีการบันทึกวีดีทัศนหรือบันทึกเสียงการสนทนาแต
อยางใด เพราะตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยคนและขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัยทุกประการ แตอยางไรก็ตาม การออกเยี่ยมผูปวยและญาติผูดูแลในชุมชนครั้งนี้ ถือเปนการ
สรางแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยนี้และมีความเห็นวาในพื้นที่ที่หางไกลจากชุมชนยังควรไดรับการ
สนับสนุนดานการสาธารณสุขอยางจริงจังและทั่วถึง อีกทั้งควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุน
สรางความเขาใจตลอดจนบริหารจัดการกิจกรรมที่มีประโยชนเหลานี้อีกมาก
การแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการวิจัย
การที่ผูวิจัยมีโอกาสคลุกคลีอยูกับจิตอาสาบางคนที่เปนพยาบาลซึ่งมีความรู มีความ
สนใจดานการดูแลแบบประคับประคอง ทําใหผูวิจัยไดพูดคุยกันอยางใกลชิดและรับรูวาแทจริงแลวมี
ความสนใจถึงวิธีวิทยาที่ใชในการวิเคราะหการสนทนาและตองการประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในงานประจําดวย ซึ่งเห็นไดจากการสอบถามผูวิจัยถึงคําถามการวิจัย ขั้นตอนในการทําวิจัย ผลลัพธที่
จะไดจากงานวิจัย เพราะในการปฏิบัติการดูแลผูปวยหรือญาติผูดูแลนั้น มีขอมูลนาสนใจมากมายที่
ควรนํามาวิเคราะหหรือตอยอดใหเกิดประโยชน แตบุคลากรที่เกี่ยวของก็ยังขาดความรู ขาดความ
เขาใจในการเลือกใชวิธีวิทยาที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลลัพธที่สะทอนความเปนจริง สามารถตรวจสอบ
ความถูกตองและความครบถวนของขอมูลโดยบุคคลที่เ กี่ยวของ (Member check) และมีก าร
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ตรวจสอบรองรอยของความนาเชื่อถือของขอมูล (Audit trail) ไดอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องที่มาของขอมูล การเก็บ ขอมูล การวิเคราะหการสนทนา ตลอดจนมิติที่แตกตางของ
ผลลัพธที่ได ซึ่งถือวาเปนความแปลกใหมทางการวิจัยที่ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง
บทสรุป
ในบทนี้ผูวิจัยพรรณนาใหเ ห็ นถึง พื้นที่เ ก็บ ขอมูล วามีผูปว ยโรคไมติดตอเรื้อรัง ระยะ
สุดทาย (NCDs) และมีอัตราการตายสูงเมื่อพิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ปคือป พ.ศ. 2556 2557
และ 2558 การใหรายละเอียดของพื้นที่เก็บขอมูลและการใชชีวิตของผูวิจัยในภาคสนาม ทําใหเกิด
การเชื่ อมโยงกั บ การเข าถึ ง ข อมูล และการเก็ บ ข อมู ล ตามวิธิ ท ยาการวิ คราะหก ารสนทนาซึ่ ง ให
ความสําคัญกับสถานการณจริงที่พบเห็นไดอยางเปนเรื่องปกติ จึงเปนบริบทหนึ่งที่สะทอนรูปแบบและ
วิถีการดูแลผูปวยระยะสุดทายอยางชัดเจน ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญในการอธิบายถึงการสนทนา
ระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่จะนํามาซึ่งการสนทนาเรื่องแนวทางการรับมือกับ
การจากไปของผูปวย ประกอบกับผูปวยโรค NCDs สวนใหญจะเขารับการรักษาเปนเวลานาน และมี
การนัดมารับการรักษาตอเนื่องเปนระยะๆ ทําใหสามารถติดตามเก็บขอมูลไดอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหได
ขอคนพบบางประการที่ส ะทอนมิติของเวลาได และการเก็บขอมูลที่ครอบคลุมกลุมผูใหขอมูลรอง
ไดแก บุคลากรทางการสาธารณสุข และญาติของผูวิจัยเอง ไดใหความรูและรวมมือเปนอยางดี จึงทํา
ใหผูวิจัยไดรับขอมูลที่มีประโยชนและผูวิจัยยังไดรับโอกาสใหทํากิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของทั้งกับ
การเก็บขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ทุกกิจกรรมยังชวยเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางผูวิจัยและ
ผูเกี่ยวของ สรางการมีสวนรวมในประสบการณของผูวิจัยไดอยางกลมกลืน ตลอดจนเกิดเปนแรง
บันดาลใจที่สงผลตอความสําเร็จในการเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้ทั้งสิ้น

บทที่ 5
วิธีดําเนินการวิจัย
หนาที่ของวิธีวิทยา
แมเปนที่รูกันดีวาความตายคือสัจธรรมของชีวิต (The Death is True of Living) ความตาย
เปนเรื่องปกติ ทีท่ ุกคนตองพบเจอ แตการรับมือกับความตายทั้งของตนเองและผูใกลชิดก็ยังคงเปน
เรื่องที่มีความออนไหว ลึกซึ้ง มีความซับซอนและงายตอการกระทบกระเทือนตอความรูสึกของกลุม
คนที่เกี่ยวของในสังคม สงผลใหการพูดคุยของคูสนทนาถึงความจริงเหลานี้ จะเต็มไปดวยเทคนิคและทุก
ถอยคําลวนแตมีความหมายเฉพาะ ดังนั้น การเขาถึงความจริงของญาติผูดูแลในเรื่องการจัดการรับมือกับ
ความตายของผูปวยในการดูแล เพื่อใหไดมาซึ่งคําอธิบายที่ดีนั้น ผูวิจัยจําเปนตองอาศัยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่ดี มีความสอดคลองกับวิธีก ารที่ผูใหขอมูลในงานวิจัยใช จึงจะเกิดความเหมาะสมและสง ผลให
งานวิจัยสะทอนถึงความจริงไดใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการ
ในการวิจั ยนี้ กํา หนดวั ตถุ ป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาโครงสรางการสื่ อสารและปฏิ บัติ ก าร
แบบประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย โดยใช
การสนทนาของจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลที่พูดถึงแนวทางการรับมือกับการจาก
ไปของผูปวยเปนขอมูลหลัก ซึ่งในความเปนจริงแลว การจัดการรับมือกับการจากไปของผูปวย ญาติ
ผูดูแลจะใชการพูดคุย สอบถาม เชน การถามถึงระยะการดําเนินของโรค การดูแลสุขภาพของผูปวย
เปนตน ซึ่งการถามที่ใกลตัวที่สุดคือการถามจากผูรูในระหวางการพูดคุย ซึ่งผูรูในที่นี้มักจะหมายถึ ง
แพทย พยาบาล จิตอาสาและบุคคลรอบขางที่ญ าติผูดูแลใหความเชื่อมั่น ดวยเหตุนี้เ ราจึงพอเริ่ม
มองเห็นวา การเขาถึงเรื่องตางๆ ของญาติผูดูแลที่เกี่ยวกับการจากไปของผูปวยนั้น มักเกิดจากการ
สนทนา พูดคุยกับคนรอบขางเพื่อใหไดขอมูล ความรู ซึ่งถือไดวาเปนการเขาถึงความจริงในเรื่องนั้น
และจากคําถามที่ญาติผูดูแลเลือกใชสามารถสะทอนใหเห็นวา เขามีความเขาใจ มีความรูในเรื่องของ
การดูแลแบบประคับประคอง การเตรียมรับมือกับความตาย หรือการดําเนินของโรค NCDs ในระดับ
หนึ่งแลว ซึ่งก็ลวนแลวแตเกิดจากการถามจากผูรู หรือบุคคลรอบขางมากอนแลวทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะกลาวได
วา การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) เปนกระบวนการที่คนใชเขาถึง
ความจริงที่ตนตองการรู
จากที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นแลววาการเขาถึงเรื่องตาง ๆ หรือขอมูลตาง ๆ ของ
ญาติผูดูแลมาจากการถาม การสนทนาพูดคุยเปนหลัก งานวิจัยนี้จึงตองอาศัยวิธี วิท ยาการวิจัยที่มี
ความสามารถในการเขาถึงความจริงในลักษณะเดียวกับที่ญาติผูดูแลใชหรือมีความใกลเคียงกับที่ญาติ
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ผูดูแลใช ดังที่กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ (2550) และ ธีรนุช โชคสุวณิช (2551) กลาวไววา การศึกษา
ทางสังคมควรใชวิธีการที่สมาชิกในสังคมใช ไมใชวิธีการที่นักวิจัยสรางขึ้นมา ดังนั้น การที่จะเขาใจถึง
วิธีการที่จิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายและญาติผูดูแลใชนั้น สามารถศึกษาไดจากการสนทนาที่
ประกอบดวยการใชภาษา ทาทาง คําพูด การถามตอบ ซึ่งวิธีวิทยาที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะห
บริบทที่สรางขึ้นในระหวางการสนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกัน เพื่อการอยูรวมกันทางสังคมคือ วิธี
วิทยาการวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) เปนสาขาหนึ่งของ Ethnomethodology
หรือชาติพันธุวิธีวิทยา เปนการศึกษาวิธีการของคนในสังคมในการเขาถึงสิ่งตาง ๆ ศึกษาวิธีการที่คนใช
อยูรวมกับ คนอื่นในสังคม (วสันต ปญ ญาแกว , 2543) เพราะเมื่อผูวิจัยพิจ ารณาถึงสิ่งที่งานวิจัยนี้
ตองการศึกษา ไดแก แนวทางการจัดการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทาย จะเห็นไดวา ขอมูลหลัก
คือการพูดคุยระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลนั้น มีการมีปฏิสัมพันธเนนการพูดคุยกันแบบเผชิญหนา
การสื่อสารของคนที่พูดคุยกันในเรื่องที่มีความออนไหว ลึกซึ้ง มีความละเอียดออน ซับซอนและงาย
ตอการกระทบกระเทือนความรูสึกตองสามารถสัมผัสซึ่งกันและกันได มีการใชสีหนา ทาทาง แสดง
ความรูสึกตอเรื่องที่กําลังพูดถึงได
สรุปไดวา งานวิจัยนี้ ใหความสําคัญกับการพูดคุยและการแสดงออกในระหวางการพูดคุย
ของจิตอาสาและญาติผูดูแล เพื่อตองการทราบถึงแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูป ว ย การวิเคราะห
การสื่อสารจึงใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนามาเปนหลักในการวิเคราะหการสนทนา และในบทนี้
ผูวิจัยจะกลาวถึงที่มาวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา ความสําคัญและขอสันนิษฐานของวิธีวิทยา
เทคนิควิธีในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลของวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา เนื่องจาก
เปนวิธีวิทยาหลัก และมีความเกี่ยวของกับกระบวนทัศนของงานวิจัยนี้ สว นวิธีเก็บ ขอมูล วิเคราะห
ขอมูล ของการสั ม ภาษณเ ชิ ง ลึก (In-depth Interview) และการสัง เกตนั้ น ผู วิจัยจะไม ขอให
รายละเอียดมากนักเนื่องจากมิไดเปนวิธีวิทยาหลัก แตนํามาใชเพื่อทดสอบการนําเทคนิคและทฤษฎีที่
ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จากเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
กอนหนานี้ มาใชในการดูแลแบบประคับประคองหรือไม อยางไรและเปนขอมูล สนับสนุนผลที่ไดจาก
การวิเคราะหการสนทนา เพื่อใหการศึกษาถึงแนวทางการรับมือของญาติผูดูแลกับการจากไปของผูปวย
ที่เกิดจากการสนทนาของจิตอาสาและญาติผูดูแลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา (Conversation Analysis) และ
ใชตัวยอที่เรียกกันในกลุมนักวิจัยและนักวิชาการดานการวิเคราะหการสนทนาวา CA (ซีเอ) วิธีวิทยานี้
ถือกําเนิดขึ้นในราวป ค.ศ. 1960 เปน โดยฮารวีย แซกส (Harvey Sacks) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน เขา
เริ่มศึกษาถึงบทสนทนาระหวางเจาหนาที่ศูนยกับคนที่โทรศัพทเขามาเพื่อที่จะพูดคุยกันในบริบทแหง
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การฆาตัวตาย และพบวาผูที่โทรศัพทเขามาเลือกใชพูดวา I can’t hear you เพื่อหลีกเลี่ยงการบอก
ชื่อของตนเอง แทนที่จะพูดปฏิเสธ แบบตรงไปตรงมาวาไมอยากบอกชื่อ เขาจึงสรุปไดวาการใชภาษา
ของมนุษยนั้นมีความซับซอน คําพูดที่เปลงออกมาเปนมากกวาประโยคที่พูดลอย ๆ มีเทคนิคการใช
ประโยคอีก ประโยคหนึ่งมาชวยทําใหการปฏิเ สธเปนไปอยางราบรื่นขึ้น จะเห็น วาการใชภาษาใน
ปรากฏการณนี้เปนมากกวาเครื่องมือของการสื่อสาร (medium of communication) แตอยางไรก็ตาม
ปรากฏการณเชนนี้ก็เกิดขึ้นเพียงแคในบางบริบทหรือบางสถานการณเทานั้น (Sacks, 1992; Psathas,
1995)
ดังนั้น การพูดคุยของมนุษยทําหนาที่มากกวาสิ่งที่คําพูดแสดงอยู มีความเกี่ยวของกับ
บรรทัดฐาน ในการมีปฏิสัมพันธของคน และการพูดคุยของคนจะสะทอนใหเห็นถึงระเบียบทางสังคม
ในระดับ ตางๆ หรืออาจจะกลาวไดวาการจัดระเบียบทางสัง คมเปนอยางไรสามารถดูไดจ ากการ
สนทนาของคน จึงจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการบางอยางในระหวางการสนทนาและเมื่อกลาวถึงการ
นําวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาไปใชในการวิจัย บางครั้งก็เกิดการประยุกตใชสาขาวิชาที่ใกลเคียง
กับวิธีวิทยานี้ หรือแมกระทั่งใชในการศึกษาแบบขามสาขาที่มีธรรมชาติวิชาที่ตางกัน จึงอาจทํา ให
ผูอานพบงานวิจัยที่ประยุกตใชวิธีวิทยาวิเคราะหการสนทนากับสาขาวิชาอื่น สงผลใหการผลการวิจยั มี
ความแปลกแยกออกไป (Drew, 2006)
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งที่ทําใหวิธีวิทยานี้ไดรับความนิยมในตางประเทศ เชนประเทศ
แถบยุ โ รป อเมริ ก า ละติ น อเมริ ก า สว นประเทศในทวี ป เอเชี ย วิ ธี วิ ท ยานี้ใ ช ใ นประเทศญี่ ปุ น
ออสเตรเลี ย ไต ห วั น และจีน เพราะผลการวิ จั ย ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ก ารสนทนาจะมี ก ารใช
เครื่องหมายกํากับแสดงใหเห็นวาผูพูดพูดอยางไร การตีความขอมูลการสนทนาจากแตละบริบทจะมี
ความสมเหตุสมผล มีความเปนวิทยาศาสตร สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของขอมูลได และที่สําคัญคือ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จ า ก บ ท พู ด จ ะ มี ค ว า ม ต อ เ นื่ อ ง อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม ช า ติ ส ง ผ ล
ใหคนที่อานผลการวิจัยจากสังคมหนึ่งสามารถเขาใจทําความเขาใจกับอีกสังคมหนึ่งไดไมยาก อีกทั้งยัง
สามารถสะทอนถึง “วิธีการ” ในการอยูรวมกันทางสังคมและการสรางความหมายรวมกันของมนุษยได
อีกดวย
สําหรับในประเทศไทย เปนที่นาสังเกตวาวิธีวิทยาที่งานวิจัยนี้ใชยังไมเปนที่รูจักกันมากนัก
ในกลุมของนักการสื่อสารมากนัก เพราะสังคมไทยมักแยกศึกษาระหวางผูสงสารและผูรับสาร แตในความ
เปนจริงแลว วิธีวทิ ยานี้ทําใหผูวิจัยเห็นวาเกิดอะไรขึ้นระหวางการสื่อสาร อีกทั้งวิธีวิทยานี้ยังคงเปนการ
หลอมรวมระหวางความรูทางสังคมวิทยาและภาษาศาสตรเขาไวดวยกัน (Atkinson and Heritage, 1984)
ผูวิจัยจึงตั้งใจแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิทยานี้เพื่อเผยแพรและเปนแนวทางในการอานงานวิจัยนี้ใน
บทตอๆ ไป
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ความสําคัญและขอสันนิษฐานของวิธีวิทยา
จากคํากลาวที่วา การที่สังคมจะเปนสังคมไดนั้น สมาชิกในสังคมตองพูดกันและสื่อสาร
กัน เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางกัน การวิเคราะหคําพูด หรือ Conversation Analysis (CA) จึงถูกนํามาใช
เพื่อตอบคําถามหลักที่วา “คนเราคุยกันอยางไรและทําอยางไรถึงเกิดความเขาใจขึ้น” คนสื่อสารเพือ่ ใหเกิด
ความเขาใจระหวางกัน ในทางทฤษฎีขอมูลที่ใชในวิจัย CA คือบทสนทนาที่คน 2 คนผลัดกันพูด (TurnTalking Systems) เพื่อทําอีกฝายเขาใจและโตตอบไดอยางสอดคลองตอเนื่องกัน โดยเนนวาบท
สนทนาจะตองมาจากบทสนทนาที่เปนธรรมชาติเทานั้น (Ten have,1999) ซึ่งเมสัน (Mason, 2002)
ไดกลาวถึงการสนทนาที่เปนธรรมชาติวา การสนทนาระหวางเพื่อนตอนคุยกันทางโทรศัพทหรือตอนที่
สมาชิ กในครอบครั วคุ ยกั นระหว างรั บประทานอาหารเย็ น เป นตั วอย างบทสนทนา
ที่เปนธรรมชาติมากที่สุด ดังที่สุจริตลักษณ ดีผดุง (2552) กลาวถึงแนวคิดที่มีความสอดคลองกันตอไป
อีกวาแมการสนทนาจะดูมีความเปนธรรมชาติแตก็มิไดเ กิดขึ้นอยางไรระเบียบ การพูดคุยหรือการ
สนทนาของคนจะปรากฏออกมาเปนคู (adjacency pairs) หรือคูวจันกรรม เชน เมื่อคนหนึ่งถาม อีกคน
หนึ่งจะตอบ หรือ เมื่อคนหนึ่ง ยกมือไหว อีกคนก็จะยกมือขึ้นรับไหว เปนตน การกระทําในลักษณะนี้
คนสวนใหญจะถือปฏิบัติกันอยางอัตโนมัติ หากเราตองการใหการพูดคุยประสบความสําเร็จ คูสนทนา
ตองปฏิบัติตามกฎนี้ หากคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตามกฎนี้ไมสมบูรณ อาจทําใหการสนทนาติดขัดหรือ
หยุดลงอยางกะทันหัน
ดังนั้น จะเห็นไดวามนุษยใหความสําคัญ ใหความหมายกับสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็นและนํามาซึ่ง
การสรางขึ้นทางสังคม (social construct) ทําใหการนําวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนามาใชในการ
วิจัยนี้ ถือวาเปนการนําจุดเดนของวิธีวิทยามาใช กลาวคือวิธีวิทยานี้ใหความสําคัญกับบริบทที่สรางขึ้น
ในระหวางการสนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกัน บริบทลักษณะนี้จึงเปนบริบทเฉพาะ ณ ขณะนั้นและ
มุงศึกษาวาคนมีการจัดการกับบริบท จัดการกับตนเองและจัดการกับคนอื่นอยางไร ตลอดจนนํามาสูการ
สรางความหมายตอสิ่งตาง ๆ รวมกันโดยผานการสนทนา เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ที่กําหนดวัตถุประสงค
หลักในขอที่ 1 คือศึกษาโครงสรางการสนทนาวาจิตอาสาและญาติผูดูแลมีการผลัดกันพูดเพือ่ ทําอีกฝาย
เขาใจและมีการโตตอบกับไปมาอยางไร ซึ่งอาจมีการรวมสรางแนวคิดการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ในระหวางการสนทนา โดยอาจเกิดจากทัศนคติ ความเชื่อของญาติผูดูแล หรือประสบการณ เทคนิค
ทฤษฎีตางๆ ที่ไดจากการอบรมฯ ของจิตอาสาก็เปนได
ขอสันนิษฐานเชิงทฤษฎีเบื้องตนของวิธีวิทยา
วิธี วิ ท ยานี้ มี ข อสั นนิ ษฐานเชิ ง ทฤษฎี เ บื้ องต น (basic theoretical assumptions)
(Peräkylä, 2005) 3 ประการคือ 1) การพูดคุยคือการกระทํา 2) การกระทําในขอ 1 เกิดขึ้นอยางมี
โครงสรางและ 3) การพูดคุยทําใหเกิดความจริงที่มีความหมายเฉพาะและการพูดคุยกันจะทําใหคน
สามารถคงไวซึ่งความจริง
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1. การพูดคุยคือการกระทํา (Talk is action) (Peräkylä, 1995 and 2005) การพูดคุย
ของคนเปนสิ่งสําคัญมิใชแคการขยับริมฝปาก เปลงเสียง ทําใหพยางค (utterance) ออกจากลําคอ
และปาก การพูดแตละครั้งมีความหมาย และในบางครั้งอาจมีการแสดงออกถึงอารมณที่รุนแรง ฉุนเฉียว มี
การใชน้ําเสียงที่กาวราว ใชคําที่คนสวนใหญในสังคมอาจไมคอยใชรวมทั้งคําที่เราคิดวาเปนคําที่ไมควร
กลาวในที่สาธารณะจึงกลายเปนการตําหนิ วากลาวและดาทอ ดังนั้นจึงทําใหมีผลทางกฎหมายได
2. การกระทําของคนปรากฏออกมาเปนโครงสราง (Action is structurally organized)
(Peräkylä, 2005)กฎเกณฑและโครงสรางที่พูดถึงในวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาและในสวนที่
กําลังกลาวถึงนีม้ ีความตางจากโครงสรางและกฎเกณฑทางสังคมทั่วไปที่กํากับใหมนุษยอยูกันอยางสันติ
วิธีวิทยานี้เชื่อวาการพูดคุยของมนุษยมิไดเกิดขึ้นอยางไรระเบียบ การคุยของคนทําใหการโตตอบปรากฏ
ออกมาเปนคู (adjacency pairs) หรือคูวจันกรรม (สุจริตลักษณ ดีผดุง, 2552) เชน เมื่อคนหนึ่งถาม อีกคน
หนึ่งจะตอบ เปนตน การถาม-ตอบที่ปรากฏเปนคูเชนนี้ เปนเหมือนกฎในการคุยของคน คนสวนใหญใน
สัง คมทราบกันดีและปฏิบัติกันอยางอัตโนมัติ หากเราตองการใหการพูดคุยประสบความสําเร็จ คู
สนทนาตองปฏิบัติตามกฎนี้ หากคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตามกฎนี้ไมสมบูรณอาจทําใหการสนทนา ไม
ราบรื่นและเกิดสิ่งที่ไมพึงประสงค
3. การพูด คุย ทํา ให เ กิ ดความจริ ง ที่มี ความหมายเฉพาะและการพูด คุย กัน จะทํ าให
คนสามารถคงไวซึ่งความจริง (Talk creates and maintains the intersubjective reality)
(Peräkylä, 2005) เพราะการใหความหมายตอสิ่งตาง ๆ ของมนุษยแตละคน จะใหความหมายเรื่อง ๆ
หนึ่งอาจไมเหมือนกัน
ความสําคัญของบริบทและการพูดถึงบริบทของวิธีวิทยา
วิธีวิทยานี้มีขอสันนิษฐานเบื้องตนตอบริบท (context) ตางจากวิธีวิทยาสังคมศาสตรอื่น
กลาวคือวิธีวิทยานี้มองวาบริบทมิไดมาจากภายนอกที่เราเชื่อวาหอหุมมนุษยอยู แตบริบทถูกสรางจาก
ภายในระหวางการมีปฏิสัมพันธของมนุษย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือบริบทเปนสิ่งที่มนุษยรวมกันสรางขึ้น
เปนสิ่งที่มนุษยตองการทําใหเกิดขึ้นและผลิตขึ้นตามความประสงค วิธีมองเรื่องของบริบทเชนนี้จึงทํา
ใหวิธีวิทยานี้มิไดใหความสําคัญกับแนวคิดและทฤษฎีที่สรางขึ้นจากบริบทอื่นที่จะมีผลตอการมองการ
มีปฏิสัมพันธกอนหรือถูกมองเห็นลวงหนากอน (pre-existing)
บริบทที่กลาวถึงในวิธีวิทยานี้จึงถูกสรางขึ้นเปนการเฉพาะและถูกสรางโดยคนที่กําลังมี
ปฏิสัมพันธกันดวยการพูดคุย บริบทจึงไมไดมาจากภายนอกตามที่หลายคนเขาใจ แตมาจากภายใน
มาจากการรวมสราง คนเปนผูสรางบริบท กําหนดใหเปนไปตามตองการและเปนผูจัดการกับบริบท
ดวย เมื่อคนกําหนดใหบริบทเปลี่ยนไป เชน ประเด็นการพูดคุยและคนที่เราคุยดวยเปลี่ยนไป เราจึง
กํากับ หรือสรางบริบ ทขึ้นใหม การแสดงออกและพฤติกรรมของคนจึงเปลี่ยนไป เชน เมื่อฟงญาติ
ผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังคนหนึ่งพูดคุยเรื่องการเตรียมรับมือกับการจากไปของผูปวยในการดูแลกับจิต
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อาสา สิ่งที่พูดกับพยาบาลและพูดกับแพทยอาจไมเหมือนกัน เนื่องจากความตางของบริบท นอกจาก
จะไดยินจากคําพูด (verbal) แลว ทาที การแสดงออกตอสิ่ง ที่ พูดถึงยังตางกันดวย เชน การใชคํา
น้ําเสียง หยุดหายใจ พิงพนักเกาอี้ ขยับรางกาย เชน ขา มือ แขน การใชสีหนาและอิริยาบถ สิ่งเหลานี้จะ
เปนตัวบอกวาญาติผูดูแลมีการเตรียมตัวรับมือกับการจากไปของผูปวยอยางไร สิ่งเหลานี้ไมใชเรื่อง
ธรรมดา แตมีความพิเศษจึงทําใหมีทาทีที่ตางออกไป เราจะเห็นทาทีที่มีความละเอียดเหลานี้ไดดวย
การอาศัยวิธีวิทยาที่ตองมีความสามารถวิเคราะหการสื่อสารดวยคําพูดและทาทางของคนที่กําลัง
สื่อสารอยางละเอียดหรือที่ภาษาอัง กฤษเรียกวา fine-grained analysis ซึ่ง มีอยูในตัวของวิธี
วิทยาการวิเคราะหการสนทนา
การกระทําและการตกแตงบริบท
บริบท (context) เปนคําที่ใชในวิชาภาษาศาสตร (linguistics) หมายถึง วาทกรรมและ
สิ่ง แวดลอมวาทกรรมที่ชวยใหเขาใจความหมายของคํา ในการใชภาษา บางครั้งขอความที่กลาวจะไม
กระจางชัดเจน จึงตองอาศัยขอความขางเคียง หรือในบางครั้งตองอาศัยสถานการณแวดลอม หรือความรู
เกี่ยวกับตัวผูพูด ผูฟง ซึ่งหมายรวมถึง ประวัติความเปนมา สภาวะแวดลอมของเหตุการณที่เกี่ยวของกับตัว
บทนั้น ๆ ภูมิหลัง ตลอดจนมูลบทของผูสงสารและผูรับสาร ทําใหส ามารถเขาใจความหมายของตัวบท
นั้นๆ ไดมากที่สุดเทาที่จะทําได คําหรือขอความแวดลอม รวมทั้งสถานการณแวดลอมตาง ๆ ดังกลาว
เหลานี้ เรียกรวมกันวา context หรือ context of situation อีกทั้งบริบทตาง ๆ ในชีวิตจริงก็ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาไดอีก ตามเหตุและปจจัยที่ไมคงที่และตายตัว การประเมินคาตาม
บริ บ ทจึ ง ทํ า ให มี ค วามคล อ งตั ว และอิ ส ระในการเลื อ กแต เ ฉพาะข อ ที่ เ ห็ น ว า ดี มี คุ ณ ค า
เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสนใจแตละคน แตละดาน และในแตละ
บริบทไดอยางเหมาะสม
แตบริบทที่งานวิจัยนี้ใหความสําคัญไมใชบริบทที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอกโดยทั่วไป แต
เปนบริบทที่สรางขึ้นในระหวางการสนทนาของคูสนทนาที่กําลังสื่อสารกัน บริบทลักษณะนี้จึงเปน
บริบทเฉพาะที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น และเปนบริบทที่ทําใหเห็นวาคนจัดการบริบทอยางไร จัดการ
กับตนเองและคนอื่นอยางไรซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตองการศึกษาโครงสรางการ
สนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลที่กําลังสนทนากันในเรื่องการเตรียมตัวของญาติผูดูแลเมื่อ
ผูปวยเขาสูระยะสุดทายของชีวิตตามการวินิจฉัยของแพทย และเปนการตอบโจทยคําถามของงานวิจยั
วาญาติผูดูแลมีปฏิกิริยาตอการเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงและการจากไปของผูปวยในอนาคตที่
จะถึงนี้อยางไร ซึ่งถือไดวาเปนการแสดงใหเห็นถึงการกระทําทางสังคม (social action) ไมใชความ
คิดเห็นหรือทัศนะ แตในระหวางการสนทนาก็อาจพบการตอบในลักษณะวกไปวนมา ตอบบายเบี่ยง
หรือตอบไมตรง ไกลจากความจริง หรือเปนความคิดเห็นมากเกินไปแสดงวากําลัง ตกแตง บริบ ท
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(making up a context) การตกแตงบริบทอาจไมไดหมายความวาพูดโกหกแตเปนสิ่งที่ไมไดอยูในบริบท
ณ ตอนนั้น (ไพโรจน วิไลนุช, 2556)
จากที่กลาวขางตนสามารถสรุปไดวา งานวิจัยนี้ใหความสําคัญกับการกระทําทางสังคมที่
เกิดขึ้นจริงมากกวาความคิดเห็นหรือทัศนะที่มักจะเปนการกลาวถึงสิ่งที่ผานมาและสิ่งที่คาดวาเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งการใหความสําคัญกับการกระทําทางสังคมถือไดวาเปนลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของ
วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา อีกทั้งผูวิจัยเชื่อวาหากเลือกใชวิธีการเขาถึงขอมูลแบบอื่น เชน การ
ใชแบบสัมภาษณที่นักวิจัยเปนผูออกแบบและนําไปถามญาติผูดูแล ก็จะไดรับคําตอบที่คนฟงรูสึกดีแต
สิ่งเหลานี้ยอมไมใชสิ่งที่งานวิจัยอยากรูและเปนไปตามบรรทัดฐานสังคมที่อาจไมไดเกิดขึ้นจริง
วิธีวิทยาเชิงชาติพันธุวรรณนา
จากความเชื่อที่วา “ความจริงไมไดมีหนึ่งเดียว และความจริงไมใชสิ่งตายตัว” ดังนั้นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) จึงใหความสําคัญตอการแสวงหาความรู ความจริงที่เกี่ยวกับ
ปรากฏการณทางสังคม ผานความรูสึกนึกคิดและโลกทัศนของบุคคล (Subjectivity) ใหความสนใจ
กับขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative data) ที่อยูในธรรมชาติของปรากฏการณนั้น ๆ (ศิริพร
จิรวัฒนกุล, 2548) และการแสวงหาความรูและความจริงโดยใชวิธีวิทยาวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
(Ethnography) เปนวิธีวิทยาที่นักวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไทยใชมากที่สุดและเปนที่นิยม
แพรหลาย
ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ (2550) กลาววา Ethnography คือการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
และการศึกษาทางชนชาติวิทยา ถือไดวาแนวทางทีสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะมีวัตถุประสงค
หลัก คือเพื่ ออธิบ ายและตีความความเชื่ อ ความรูสึก วัฒ นธรรม เจตคติท างสัง คม รวมไปจนถึ ง
พฤติกรรมของมนุษย โดยเครื่องมือหลักที่สําคัญในการเก็บขอมูลคือตัวผูวิจัยที่จะตองแฝงตัวเองเขา
ไปคลุกคลีอยูกับกลุมผูใหขอมูลหรือทองถิ่นที่ตองการศึกษา ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนวิธีการหลัก
แตอาจใชการเก็บขอมูลและใชวิธีการอื่น ๆ รวมดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเที่ยง (Reliability) และความ
ตรง (Validity)
ในเรื่องที่ศึกษาวิจัย แตการที่ผูวิจัยสามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไดอยางละเอียดทุก
แงมุมตามกรอบงานวิจัย (งามพิศ สัตยสงวน, 2551 และชาย โพธิสิตา, 2548) จําเปนตองผานขั้นตอน
การศึกษาพฤติกรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายใหไดขอมูลที่มีความเขมขนพอที่จะสรุป
ขอมูลเหลานั้นออกมาเปนรายงานได การไดมาซึ่งขอมูลเหลานั้นจําเปนตองอยูในพื้นที่เฉพาะที่ศึกษาเปน
เวลานานและอาจเกิดความยุงยาก ในการวิเคราะหและตีความผลการศึกษา ถือไดวาเปนความทาทายและ
เปนขอจํากัดทางการวิจัย แตในทางกลับกัน ก็ถือเปนโอกาสที่ดีในการเขาถึงปรากฏการณ ตางๆ ทาง
สังคมที่ลึกซึ้งและตรงตามความเปนจริงมากยิ่งขึ้น (ผองพรรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ,
2553)
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ระยะเวลาในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวจิ ัยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเพราะผูวิจัยเชื่อวาวิธีวิทยา
นี้จะสามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไดอยางละเอียดทุกแงมุมตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย แตการ
ไดมาซึ่งขอมูลเหลานั้น จําเปนตองอยูในพื้นที่เฉพาะที่ศึกษาเปนเวลานาน แตผูวิจัยถือวาเปนโอกาสที่ดีใน
การเขาถึงปรากฏการณทางสังคม ที่ตรงตามความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไว 10 เดือน โดยเริ่มจากการที่ผูวิจัยตอง
ศึกษาวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบ “การวิเคราะหการสนทนา” ใหเขาใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัววิธี
วิทยาและการเก็บขอมูล ฐานคิดของวิธีวิทยา การใหความสําคัญตอขอมูลหลักคือขอมูลที่มาจากการ
พูดคุย (talk-in-interaction) รวมทั้งการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลภายใตขอบังคับของวิธีวิทยานี้
ตองใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งตางจากงานวิจัยเชิงคุณภาพอื่น อีกทั้งวิธีวิทยานีย้ ังเปนวิธีวิทยาที่คอนขาง
ใหมในวงการวิจัยสังคมศาสตรไทย รวมกับศึกษาเทคนิคในการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก
(in-depth interview) และการสังเกตแบบจับประเด็นที่ตองรูวาจุดสําคัญของปรากฏการณที่สังเกต
คืออะไร ฝกฝนจนเกิดความชํานาญและหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ทําควบคูไปกับการทําความเขาใจประสบการณชีวิตของผูอื่นในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย อาการทางกายและทางจิตของผูปวยระยะสุดทาย การรับมือกับการจากไปอยางสงบของ
ผูปวย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจประสบการณชีวิตของญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย ใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหการสนทนาระหวางญาติผูดูแลผูปวยและจิตอาสาในเรื่อง
แนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยผานคําพูด สีห นา ทาทาง และตระหนักถึง ความสัมพันธ
ระหวางญาติผูดูแลและผูปวยดวยความเขาใจ เพื่อคนหาวาโครงสรางการสนทนาระหวางคูสนทนาเปน
อยางไร นอกจากนั้นยังรวมกิจกรรมการอบรมที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย การเผชิญความตาย
อยางสงบ และนิทรรศการตาง ๆ เพื่อเปดมุมมองที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและนํามาใชในการ
สรางคําถามสําหรับสัมภาษณจิตอาสา ที่ตองมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ใชคําถามปลายเปดเพื่อกระตุนใหผูใหขอมูลเปดเผยขอมูล
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจั ยใชเวลาเขาเก็ บขอมูลในสนามวิ จัย ซึ่งไดแก อําเภอแมริม จังหวั ด
เชียงใหม ประมาณ 2 เดือน ทั้งการสัมภาษณเชิงลึกและการเก็บขอมูลการสนทนาของจิตอาสาและ
ญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย หลังจากนั้นจึง วิเ คราะหขอมูลและสรุป เพื่อตอบคําถามงานวิจัยที่
กําหนดไว โดยผูวิจัยเริ่มวิเคราะหขอมูลทันทีเมื่อมีขอมูลการสนทนา และผูวิจัยใชชวงเวลาที่อยูใน
พื้นที่ขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาลที่สนใจดานการดูแลผูปวยระยะสุดทายและ
แบบองครวมซึ่งใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติชวยถอดเทป แปลความหมายคําที่คิดวาผูวิจัยอาจเขาใจไม
ถูกตอง โดยจะขออนุญาตผูใหขอมูลกอน และในบางครั้งผูวิจัยก็ขอความรวมมือจากจิตอาสาที่พูดคุย
กับญาติผูดูแลชวยวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน
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กลุมผูใหขอมูลสําคัญ
การคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
ในงานวิจัย นี้ ผูวิจัยคัด เลือกกลุม ผู ใหขอมูล หลั ก (Key informant) แบบเจาะจง
(Purposeful Selection) ซึ่งเปนการเลือกแบบไมมีโครงสรางที่เครงครัด จุดมุงหมายคือตองการได
ผูใหขอมูลหลักที่เปนผูเผชิญกับประสบการณนั้นโดยตรง มีความเหมาะที่สุดเทาที่จะเปนไดสําหรับ
แนวคิด จุดมุงหมายและวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้ ซึ่งไดแก ตองการหาวาญาติผูดูแลมีแนวทางการ
จัดการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทายอยางไร โดยมีที่มาจากขอมูลหลักคือการพูดคุยแบบ
เผชิญหนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทําใหเห็นไดวาคนมีการจัดการกับบริบท
จัดการกับตนเองและจัดการกับคนอื่นอยางไร เรื่องเหลานี้มีความซับซอน ละเอียดออน คูสนทนาจะมีการ
ใชสีห นา ทาทาง สัม ผัสตาง ๆ เพื่อแสดงความรูสึก ตอเรื่องที่กําลัง พูดถึง ที่เ ปนบริบ ทเฉพาะ ณ
ขณะนั้นของคูสนทนา และกลุมตัวอยางที่เลือก จะมีลักษณะเปน “Information-rich case” คือมี
ขอมูลใหศึกษาในระดับลึกไดมาก และสามารถสะทอนความเปนจริงไดดีที่สุด เพื่อที่ผูวิจัยจะสามารถ
ไดขอมูลที่เขมขนถึงระดับระบบความคิด ระบบความเชื่อ สาเหตุ ความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ตาง ๆ และมีจํานวนมากพอ ที่จะสรุปขอมูลเหลานั้นออกมาเปนรายงานได โดยเกณฑสําคัญในการ
คัดเลือกมีดังนี้
กลุมผูใหขอมูลหลัก แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก
1. จิตอาสาที่ผานการคัดเลือกและไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง”
ที่จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมครบทั้งหลักสูตร จํานวน 10 คน โดยผูรวมวิจัย
ในพื้นที่เปนผูคัดเลือกเปนคนที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย และยินดีใหความรวมมือกับผูวิจัย
รับทราบขอมูลของโครงการวิจัย ประโยชนดานการบริหารจัดการที่สังคมจะไดรับจากผลที่ไดจากการ
วิจัย
2. ญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายที่เปนญาติ สนิทหรือสมาชิก ในครอบครัว (Informal
Caregiver) ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทายที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยประจํา
โรงพยาบาลบริเวณใกลเคียง จํานวน 10 คน โดยจะตองเปนผูดูแลผูปวยตลอดภายในสนามวิจัยและ
รับรูถึงภาวะของโรคที่ผูปวยเปนอยู
ในการคัดเลือกญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทายของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดคุณลักษณะ
ญาติผูดูแลไวอยางกวาง ๆ ตรงตามขอบเขตของงานวิจัยและมีจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขาย
พุทธิกาฯ ในพื้นที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมเปนผูคัดเลือก การคัดเลือกโดยบุคคลเหลานี้ทําให
เกิดผลดีหลายประการ เชน ไดญาติผูดูแลผูปวยเปนคนที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย มีความ
ยินดีเขารวมโครงการ เพราะมีความเชื่อถือ คุนเคยกับจิตอาสาอยูแลว นอกจากนี้การเลือกผูใหขอมูล
ในลักษณะนี้เปนการสรางความรัดกุมในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในคนและญาติผูดูแลไดรบั การบอก
กลาวใหเขาใจถึงงานวิจัยโดยเฉพาะวิธีการบันทึกขอมูลดวยกลองวีดิทัศนและการเปดเผยขอมูลดวย
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นอกจากนั้ นในการคัดเลือกกลุม ผูให ขอมู ล หลัก ผูวิ จัยยั ง คํา นึง ถึ ง มิติ ท างสัง คมและ
วัฒนธรรม เพราะสนามวิจัยที่เลือกใชมีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีการผสมผสานและดํารงชีพ
อยูรวมกันของชนชาติตาง ๆ ในบริเวณแองที่ราบ และยังมีการยายถิ่นฐานภูมิลําเนาจากภาคอื่น ๆ
ดังที่กลาวไปแลวในบทที่ 4 ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายามเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญที่มีความหลากหลายใน
แงภูมิหลัง บริบททางครอบครัว ศาสนาหรือมาจากวัฒนธรรมยอยที่ แตกตางกัน เพื่อใหเห็นวาควา
แตกตางเหลานั้น ทําใหเกิดประเด็นอื่นที่นาสนใจและมีความสําคัญเพิ่มเติมหรือไม
กลุมผูใหขอมูลสนับสนุน คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการพยาบาลที่สนใจดานการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายแบบองครวม ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาถิ่นไดเปนอยางดี นอกจากนั้นแลวในขณะที่
ผูวิจัยลงเก็บขอมูลในพื้นที่วิจัย ยังไดรับการสนับสนุนดานขอมูลและความชวยเหลือ เปนอยางดีจาก
บุคลากรทางการสาธารณสุขที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยระยะสุดทายที่ตัวผูปวยและครอบครัวมีปญหา
ซับซอนและมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และสนับสนุนเชื่อมโยง
ระบบงานสาธารณสุข เพื่อใหบริการมีความตอเนื่อง ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลแบบไมเปนทางการ เพื่อใหได
ขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญที่จะทําใหขอคนพบมีความลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น
วิธีการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของขอมูลหลักและวิธีการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ คงจะเห็นได
วางานวิจัยนี้หมิ่นเหมตอจริยธรรมการวิจัยในคน เพราะมีการกลาวถึงการดูแลแบบประคับประคอง
ซึ่งเปนบริการดานหนึ่งทางการสาธารณสุขและกลาวถึงแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ระหวาง จิตอาสาและญาติผูดูแลซึ่งเปนความรูสึกที่ละเอียดออน เปราะบาง ทําใหเกิดความไมสบาย
ใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึกของญาติผูดูแลไดงาย ผูวิจัยจึงใหความสําคัญตอการเคารพ
ศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่เปนผูใหขอมูลในการวิจัย ตลอดจนใหความสําคัญอยางมากตอความ
รัดกุมทางดานจริยธรรมการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ประกอบดวยการเขาถึง ขอมูล 2 แบบ ไดแกการการสัมภาษณร ะดับลึก
(Indept Interview) กับจิตอาสา ที่ผานการอบรมโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ครบทั้งหลักสูตร และ การวิเคราะหการสนทนาในเรื่องนี้ที่ตองการหาวาญาติผูดูแลมีแนวทางการ
จัดการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทายอยางไร โดยมีที่มาจากขอมูลหลักคือการพูดคุยแบบ
เผชิญ หนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซึ่ง ผูวิจัยขอแยกการเขาถึง ขอมูล
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. การสัมภาษณระดับลึก (Indept Interview)
การสัมภาษณระดับลึกนี้ เปนกิจกรรมในการวิจัยระหวางตัวผูวิจัยและจิตอาสาผาน
การอบรมโดยเครือขายพุท ธิก าเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมครบทั้ง หลัก สูตร และยินดีเขารวม
โครงการวิจัย รวมจํานวน 10 คน ซึ่งผูวิจัยตองการดึงขอมูลสําคัญจากความจริงที่มีความหมายเฉพาะ

108
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยจึงใชคําถามปลายเปดเพื่อกระตุนใหผูใหขอมูลเปดเผย
ขอมูล โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้
1.1 ผูวิจัยวิจัยแนะนําตัว แจงวัตถุประสงคในการวิจัย โดยกลาวถึงการศึกษาที่เกิด
ประโยชนตอการจัดการและการดูแลผูปวยและครอบครัว เพื่อใหผูใหขอมูลเขาใจและเต็มใจมีสว นรวม
ในการวิจัย
1.2 สรางสัมพันธภาพอันดีกับผูใหขอมูล เพื่อใหเกิดความไววางใจ พรอมกับการพูดคุย
ดวยความจริงใจและสัมภาษณเชิงลึกดวยขอคําถามปลายเปดที่เตรียมไวกอนหนา ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาการ
ปฏิบัติเชนนี้จะชวยใหผูวิจัยสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีและเกิดความไววางใจทั้งกับจิตอาสาซึง่ เปน
ผูใหขอมูลหลักและกลุมผูใหขอมูลสนับสนุน เชน บุคลากรทางการสาธารณสุขในสนามวิจัย
2. การบันทึกการสนทนาสําหรับวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
ในการเก็บขอมูลการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย เริ่ม
ขึ้นโดยผูวิจัยแนะนําตัววาเปนพนักงานราชการ รายละเอียดสวนตัวที่เกี่ยวของ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค
ของงานวิ จัย กระบวนการ ขั้ นตอนประโยชน ที่ได รับ จริยธรรมในการวิจัย การรัก ษาความลั บ
ระยะเวลาในแตละขั้นตอน ใหจิตอาสาทราบเปนรายบุคคล แตในชวงแรกผูวิจัยมีอุปสรรคในการใช
เวลาอยูในพื้นที่ กลาวคือผูวิจัยไมสามารถอยูในพื้นที่เก็บขอมูลไดอยางตอเนื่อง เพราะผูวิจัยมีวันลา
ราชการที่จํากัดผูวิจัยจึงขอความชวยเหลือจากจิตอาสาในการเขาถึงขอมูลเปนหลัก จิตอาสาทาบทาม
ผูใหขอมูลลวงหนา เมื่อผูใหขอมูลอนุญาตใหเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจึงเดินทางไปในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล
นั้น
แตผูวิจัยก็ไดพบวาการดําเนินการดังกลาวไมไดผล เพราะเมื่อจิตอาสาทาบทามญาติ
ผูดูแลไวเรียบรอยแลว แตผูปวยมีการทรุดหนักลง ทําใหญาติผูดูแลไมสะดวกที่จะออกมาใหพูดคุยกับ
จิตอาสาได จึง ทําใหไมส ามารถเก็บ ขอมูลการสนทนาของญาติผูดูแลคนนั้นได การเก็บ ขอมูล ใน
งานวิจัยลักษณะนี้มีความไมแนนอนสูง แตผูวิจัยก็มิไดละความพยายามในการเก็บขอมูล และมองวา
การวางแผนพลาดในครั้งแรกนี้ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งทําใหผูวิจัยเกิดการเรียนรูท ี่
จะปรับกลยุทธใหม โดยวางแผนในการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลใหม คือ ผูวิจัยลางานแบบใหมีชวงคาบ
เกี่ยวกับวันหยุดที่ทางรัฐบาลประกาศในหยุดแบบตอเนื่อง และไปรอเก็บขอมูลตั้งแตเวลา 08.00 น.
ถึง 18.30 น. เปนเวลาตอเนื่องกัน 5 วัน ทั้งหมด 3 รอบ รวมเปน 15 วันโดยไมเวนวันหยุด พรอมทั้ง
ขอความรวมมือจิตอาสาใหทาบทามญาติผูดูแลไวลวงหนา และนัดใหมาเจอที่สถานที่เก็บขอมูลที่เปน
หอ งที่ จัด เตรีย มไวใ นบริเ วณใกลเ คีย งที่ ได รับ อนุญ าตให ตั้ง กล องบัน ทึก การสนทนาและเครื่ อ ง
บันทึกเสียง เพื่อใหญาติผูดูแลไดพูดคุยกับจิตอาสาในเรื่องที่เปนคําถามการวิจัย พรอมทั้งบันทึกการ
สนทนาในขณะนั้นเลย จากการใชวิธีนี้ ทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลได 10 กรณีศึกษา ซึ่งผูวิจัยคิดวามีมาก
เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล
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แมงานวิจัยนี้ใชขอมูลจากหลายแหลง ทั้งจากการสนทนาจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวย
จากการสัมภาษณเชิงลึกจิตอาสาและจากการสังเกต ทั้งนี้เพื่อทําใหการอธิบายชัดเจนขึ้น แตขอมูลซึ่ง
ถือเปนหัวใจหลักของงานวิจัยคือขอมูลที่มาจากการสนทนา
จากที่กลาวขางตน ผูวิจัยใหความสําคัญกับ การเขาถึงขอมูลที่นํามาใช เพื่อนําขอมูล
ตางๆ เหลานี้เขาสูกระบวนการวิเคราะหการสนทนา เพื่อทําความเขาใจและอธิบายขอคนพบไดอยาง
เปนระบบตามกระบวนการศึกษาวิจัยและผูวิจัยยังคํานึงถึงบทบาทของนักวิจัยที่ตระหนักถึงการเปน
สวนหนึ่ง แตไมเปนอันหนึ่ง อันเดียวกับกลุมผูใหขอมูลหลัก (be a part of and part from) ทั้งนี้เพื่อ
คอยสํารวจและสะทอนความคิดของตนเองอยูเสมอ ทั้งในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและใน
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เพื่อสามารถแยกไดวา สิ่งใดเปนความหมายตามวิธีคิดของผูถูกศึกษา
(emic view) และสิ่งใดเปนความหมายจากการตีความและการวิเคราะหจากผูวิจัย (etic view) เอง
ขอมูลเบื้องตนของกลุมผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก จิตอาสาและญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย
1. จิตอาสา
จิตอาสาหมายถึงผูที่ผานการคัดเลือกและไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาสาขาง
เตียง”ที่จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม จํานวน 10 คน ที่ยินดีใหความรวมมือ
กับผูวิจัย รับทราบขอมูลของโครงการวิจัย ประโยชนดานการบริหารจัดการที่สังคมจะไดรับจากผลที่
ไดจากการวิจัย ซึ่งมีจิตอาสาจํานวน 5 คนจากทั้งหมด 10 คนที่พูดคุยกับญาติผูดูแลใหผูวิจัยไดบันทึก
การสนทนาเพื่อนํามาวิเคราะหตามวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
2. ญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ญาติสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว (Informal Caregiver) ที่มีหนาที่ดูแลผูปวยโรค NCDs
ระยะสุดทายที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยในโรงพยาบาลใกลเคียง จํานวน 10 คน ในการคัดเลือกญาติผูดูแล
ผูปวยระยะสุดทายของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดคุณลักษณะญาติผูดูแลไวอยางกวางๆ ตรงตามขอบเขต
ของงานวิจัยและมีจิตอาสาในพื้นที่เปนผูคัดเลือก การคัดเลือกโดยจิตอาสาทําใหเกิดผลดีหลายประการ
เชน ไดญาติผูดูแลผูปวยเปนคนที่ตรงกับ ความตองการของงานวิจัย มีความยินดีเขารวมโครงการ
เพราะมีความเชื่อถือ คุนเคยกันอยูแลว นอกจากนี้การเลือกผูใหขอมูลโดยจิตอาสาเปนการสรางความ
รัดกุมในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในคนและญาติผูดูแลไดรับ การบอกกลาวใหเ ขาใจถึงงานวิจัย
โดยเฉพาะวิธีการบันทึกขอมูล ดวยกลองวีดิทัศนและการเปดเผยขอมูลดวย ขอมูลเบื้องตนของญาติ
ผูดูแลเสนอตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเบื้องตนของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ลําดับ
รหัส
ที่
1
[จิตอาสา-1545]

2

[จิตอาสา-1602]

3

[จิตอาสา-1635]

ความสัมพันธ
รายละเอียดการดูแลผูปวย
กับผูป วย
ภรรยา
ญาติผูดูแลเพศหญิง มาดูแลผูปวยซึ่ ง
เ ป น ส า มี อ า ยุ 4 6 ป ป ว ย ด ว ย
โร คเ บ าห วาน เ รื้ อ รั ง ญา ติ ผู ดู แล
(ภรรยา) ยังมีความความหวังวาจะหาย
เปนปกติเพราะเห็นวาอาการคงเดิมไม
แ ย ล ง ผู ป ว ย แ ล ะ ญ า ติ ข อ อ ยู ที่
โรงพยาบาลจนกวาหายปวย
ลูกชาย
ญาติ ผูดู แ ลเพศชาย มาดู แ ลผู ป วยซึ่ ง
เปนบิดา อายุ 86 ป ปวยดวยโรคเรื้อรัง
หลายโรคและมะเร็งตอมลูก หมาก ตัด
อัณฑะทั้งสองขาง ครอบครัวมีกันหลาย
คน ผลัดกันดูแล ครอบครัวทําใจไวแลว
เพราะอายุ ม าก จิ ต อาสาแนะนํ า ให
พูดคุยกันในครอบครัวถึง แนวทางการ
รั ก ษาต อ เน น การให ทํ า ให ผู ป ว ยมี
ความสุขและถามผูปวยวาตองการอะไร
ญาติผูดูแลผูปวยเพศหญิง มาดูแลผูปวย
นองสาว
ซึ่ง เป นพี่ชาย ที่ต าบอด 1 ขางเพราะ
เป น ต อหิ น ปจ จุ บั นต อ งตัด ขาเพราะ
อาการติดเชื้อขั้นรุนแรง ญาติผูดูแลทอ
แตไมถอยเพราะไดรับกําลังใจจากลูก
สนับสนุนใหดูแลผูป วย
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเบื้องตนของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ตอ)
ลําดับ
ที่

รหัส

ความสัมพันธ
กับผูปวย

รายละเอียดการดูแลผูปวย

ผูปวยเจ็บแผลจึงหงุดหงิด ญาติไมใหปม
หัวใจ อยากใหจากไปอยางสงบ
4

[จิตอาสา-1740]

สามี
และลูกชาย

ญาติผูดูแลเพศชาย 2 คน เปนสามีและ
ลูก ชายของผูปวยอายุ 61 ป ปวยโรค
เสนเลือดในสมองแตก ญาติไมไดเตรียม
ตัวกับการดูแลผูปวย

5

[จิตอาสา-1802]

ลูกสาว

ญาติผูดูแลเพศหญิง มาดูแลแมอายุ 80 
ป ปวยดวยโรคเรื้อรังหลายโรค ญาติ
ผูดูแลเชื่อ วาเปนเพราะตนเองดูแลแม
เลยเปนบุญทําให ไดลูกดี คาดหวัง
ไมอยากใหอาการผูปวยทรุด ไปกวานี้
แตญาติผูดูแลไดเตรียมพรอมรับมือ แลว

6

[จิตอาสา-1102]

ลูกสาว
และนองสาว

ญาติผูดูแลเพศหญิง 2 คน เปนลูกสาว
และ นองสาวของผูปวย ผูปวยเพศหญิง
เปนมะเร็งปอดระยะสุดทาย รูตัวมา 5-6
เดือนแลว ญาติผูดูแลยอมรับไดถา
ถาผูปวยตองตาย ผูปวยไมอยากกลับ
บาน ขอกลับไป พักอยูที่โรงพยาบาล
สะเมิงกอน เพราะกลัวไป (กลัวตาย)

112
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเบื้องตนของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ตอ)
ลําดับ
รหัส
ที่
[จิตอาสา-1330]
7

ความสัมพันธ
รายละเอียดการดูแลผูปวย
กับผูปวย
ญาติผูดูแลผูหญิง เปนภรรยาของผูปว
ภรรยา
ยอายุ 66 ป ที่เปนโรคมะเร็งกลองเสียง
และลุกลาม มาที่ปอด ญาติผูดูแลและ
ทุกคนในครอบครัว รูวาผูปวยเปนอะไร
ญาติผูดูแลอนุญาตใหใสทอแตไมใหปม
หัวใจ เขาใจวาการรักษาอยู ตอนนี้
เปนการชวยยืดอายุ

8

[จิตอาสา- 2]

ลูกสาว
และหลานสาว

ญาติผูดูแลเพศหญิง 2 คน เปนลูกสาว
และ หลานสาวของผูปวยเพศชายอายุ
80 ป ลูก สาวผูปวยเลาวาผูปวยมา
รักษาดวยอาการ เจ็บทอง (ปวดทอง)
รูวามะเร็งลุกลามไปหมดแลว
แตก็ไมอยากใหทรมาน จิตอาสาแนะ
นําใหญาติฝกเตรียม ตัว เตรียมใจไวและ
สอบถามถึงสิ่งที่คางคาใจ จิตอาสาแนะ
นําใหเอา สวยดอกธูปเทียนมาขอขมา
ตามธรรมเนียม ชาวเหนือ ผูปวยจะ
ไดสบายใจ อยากใหผูปวย และญาติ
ไดทําบุญดวยกัน ถือเปนการสง สุดทาย

9

[จิตอาสา-1353]

ลูกสาว
และภรรยา

ญาติผูดูแลผูหญิง 2 คน มาดูแลผูปวย
เพศชายที่เปนหัวหนาครอบครัว
แตมาปวยเปน โรคมะเร็งตับ
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเบื้องตนของญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ตอ)
ลําดับ
รหัส
ที่
10
[จิตอาสา-0930]

ความสัมพันธ
รายละเอียดการดูแลผูปวย
กับผูปวย
ญาติผูดูแลเพศหญิง มาดูแลผูปวยซึ่ง
มารดา
เปนลูก สาว อายุ 42 ป ปวยดวยโรค
มะเร็งปอด แมและ สามีจะผลัดกันมา
ดูแล แมพยายามสวดมนตทุกวันและ
ครอบครัวก็ยังหวังวาอาการจะดีขึ้น

เทคนิควิธีในการเก็บขอมูล
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวย 3 วิธีการคือการบันทึก การสนทนา การสัมภาษณ
ระดับลึกและการสังเกตเพื่อใหเกิดความชัดเจน
การบันทึกการพูดคุย
การบันทึกการพูดคุยถือเปนวิธีการหลักที่นํามาซึ่งขอมูลสําหรับใชในการวิจัย เพราะ
ขอมูลที่ไดมาจากการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแล การพูดคุยมีความเปนลักษณะเฉพาะ
และเกิดขึ้นไดเพียงครั้งเดียวและแมวาจะขอใหคูสนทนาพูดซ้ํา แตก็ไมมีทางไดเนื้อหาของการพูดคุยที่
เหมือนเดิม และการบันทึก ขอมูล ในลักษณะนี้เปนการบันทึกในสิ่งที่เปนความลับ มีผลสะทอนถึง
ความรูสึกสะเทือนใจและการกาวลวงถึงจริยธรรมในคน ดัง นั้นผูวิจัยจึง ใชหองประชุม ภายในศาลา
เอนกประสงคของวัดในอําเภอแมริมที่ไดรับอนุญาตแลวเพราะมีบรรยากาศที่เหมาะสม มีความเปน
สวนตัว
ผูวิจัยใชอุปกรณบันทึกขอมูลจํานวน 4 เครื่อง ไดแกกลองวีดิทัศน (video camera) จํานวน
2 เครื่องและเครื่องบันทึกเสียงเอ็ม พีสาม (MP3) จํานวน 2 เครื่อง ถือวาเปนวิธีการปองกันความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูลไดเปนอยางดี เพราะหากอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งเกิดบกพรอง อุปกรณอื่นยัง
จะสามารถบันทึกขอมูลตอไปได นอกจากนั้นแลวทั้งไฟลเสียง ภาพและเอกสารบันทึก ขอมูลจากผูให
ขอมูลตาง ๆ จะถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัยระหวางการศึกษาวิจัยและจะทําลายเมื่อรายงานฉบับ
สมบูรณไดถูกจัดทําจนเสร็จสิ้น
ในกระบวนการเก็บ ขอมูล เมื่อจิตอาสาทาบทามญาติผูดูแลผูปวยใหและพาเขามายัง
สถานที่ซึ่งเปนหองประชุมภายในศาลาเอนกประสงคของวัดในอําเภอแมริมที่ใชเปนหองบันทึกการ
สนทนาแลว ผูวิจัยจึงเขาไปสรางความสัมพันธและเตรียมเอกสารใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจยั
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ใหญาติผูดูแลลงนามและหากมีมากกวา 1 คน ผูวิจัยก็ใหญาติลงนามในเอกสารชุดเดียวกัน เมื่อลงนาม
เอกสารเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงตั้งอุปกรณคือกลองวีดิทัศน (video camera) จํานวน 2 เครื่องและ
เครื่องบันทึกเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 2 เครื่อง
การตั้ง กลองวีดิทัศนทั้ง 2 เครื่อง ผูวิจัยพยายามตั้ง ใหอยูคนละมุม แตเปนทิศทางที่
ครอบคลุม ทั้ง ญาติผูดูแลผูปวยและจิตอาสา โดยใหเ ห็นหนาทั้ง 2 ฝายอยางชัดเจน ผูวิจัยเสียบ
ไมโครโฟนที่ตัวกลองแลวนําไปวางในตําแหนงที่ใกลคูสนทนาที่สุด ไมโครโฟนที่ใชนี้เปนไมโครโฟน
สามารถเก็บเสียงไดอยางดี (sensitive microphone) แมวาคนพูดจะอยูไกลก็ตาม
ผูวิจัยวางเครื่องบันทึกเสียงเอ็มพีสาม (MP3) จํานวน 2 เครื่อง ไวในตําแหนงที่สามารถ
บันทึกเสียงการพูดคุยของญาติผูดูแลผูปวยและจิตอาสาไดอยางชัดเจน เมื่อผูวิจัยติดตั้งอุปกรณเสร็จ
แลว ผูวิจัยก็แจงจิตอาสาวาปุมกดบันทึกขอมูลอยูที่ใดเพื่อใหจิตอาสากดปุมเริ่มบันทึกขอมูลเอง ผูวิจัย
ออกจากที่บันทึกขอมูลกอนที่การสนทนาจะเริ่มขึ้น เพราะการสนทนาเปนเรื่องที่มีความเปนสวนตัวสูง
และอาจมีความลับได ดังนั้นผูวิจัยจะรออยูภายนอกจนกวาการบันทึกขอมูลจะเสร็จสิ้น โดยจิตอาสา
จะออกจากหองเพื่อมาเรียกใหผูวิจัยเขาไปเปนผูกดปุมหยุดการบันทึกของทุกอุปกรณ และเมื่อเก็บ
ขอมูลเสร็จในแตละวันผูวิจัยเขาไปเพื่อเก็บอุปกรณทั้งหมดอีกครั้ง
การเก็บรักษาขอมูลเกิดขึ้นหลังจากที่มีการบันทึกขอมูลเสร็จแลว ผูวิจัยตรวจสอบอยาง
ละเอียดวาขอมูลบันทึกลงในอุปกรณที่ตองการ จากนั้นจึงถายโอนขอมูลจากอุปกรณทั้ง 3 เครื่องลง
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา แบงเปนแฟมขอมูล (Folder) และตั้งชื่อไฟลขอมูลโดยกําหนดเปน
ภาษาไทย เชน [จิตอาสา-1330] เมื่อผูวิจัยกําหนดชื่อไฟลขอมูลเรียบรอยแลว จะนําขอมูล จากการ
สนทนาทั้งหมดไปสําเนา (copy) โดยเก็บในรูปแผนซีดี ทุกครั้งที่มีการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแผนซีดมี า
ใชวิเคราะหขอมูลตลอดการวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจัยเก็บรักษาขอมูลไวอยางดี
เพราะขอมูลเหลานี้เปนความลับ
การสัมภาษณระดับลึก
การสัมภาษณเชิงลึกเปนวิธีการเก็บขอมูลที่ควรนํามาใชในงานวิจัยที่ตองการขอมูลแบบ
พรรณนา แสดงรายละเอียดของปรากฏการณ ที่ศึก ษาแบบลงลึก ใหค วามสํ าคัญ แกทัศนะและ
ความหมาย ซึ่งผูวิจัยจะตองฝกฝนทักษะการสัมภาษณจนเกิดความชํานาญและมีความรูในเรื่องนั้น ๆ
ดวย การสัมภาษณที่ดีจะตองเปนเหมือนการสนทนาในชีวิตประจําวันคือไมเปนทางการ แตสามารถ
เขาถึงขอมูลที่ตองการไดเปนอยางดี (Curtis, B. M., & Curtis, C., 2011)
ในงานวิจัยนี้ใชก ารกําหนดทิศทางคําถามคราว ๆ แบบกึ่งโครงสรางในการสัมภาษณ
เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวหรือที่อาจเปนความลับ ผูวิจัยจะตองทําโดยความระมัดระวังกับหลายปจจัยเขา
มาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนเพศ อายุและภูมิหลังของผูใหการสัมภาษณ นอกจากนั้นอาจมีบางขอมูลที่ไม
พึงเปดเผยหรือถูกขอใหเปนความลับ ซึ่งผูวิจัยจะตองใหความตระหนักและพึงระวังในการดําเนินการ
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ผูวิจัยใหความสําคัญกับการตั้งคําถามที่ใชในการสัมภาษณจิตอาสา เนื่องจากขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณนี้ นอกจากจะนํามาใชในการตอบคําถามงานวิจัยตามวัตถุประสงคงานวิจัยขอที่ 2
และ 3 ที่ เกี่ยวของกับจิตอาสาวานําเทคนิคดานการสื่อสารที่ไดจากการอบรม ฯ ไปใชในสถานการณจริง
หรือไม ใชอยางไร และจิตอาสานําความรูหรือทฤษฎีดานการสื่อสารที่ไดรับจากการอบรมฯ ไปใชใน
สถานการณจ ริง หรือไมใชอยางไรแลวยัง อาจนํามาใชส นับ สนุน เพิ่ม เติม ในบางประเด็นที่ยัง ไม
ครบถวนสมบูรณของโครงสรางการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในเรือ่ ง
แนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยซึ่งอาจมีการกลาวถึงเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมรวมดวย
กระบวนการในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
1. ผูวิจัยพยายามศึก ษาและทําความเขาใจกับ คําวา “ประสบการณชีวิตตามที่บุคคล
ประสบหรือประสบการณใชชีวิตของบุคคล” (Lived experience) เพื่อเชื่อมโยงไปสูการทําความ
เขาใจประสบการณชีวิตของจิตอาสา เนนการใหความหมายของบุคคลตอประสบการณที่ประสบ โดย
ไมละเลยความเกี่ยวพันกับบริบ ทหรือสถานการณรอบขาง ไมละเลยอดีตของบุคคล และคํานึงถึง
ปจจุบันตามที่เปนอยูจริง รวมถึงการตระหนักถึงปฏิสัมพันธระหวางจิตอาสา ผูปวย ครอบครัว ญาติ
ผูดูแลและผูเกี่ยวของ เพื่อคนหาวามีความหมายใดที่แฝงอยูในขอความนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
เขาใจวาประสบการณการเปนจิตอาสานี้มีความหมายหรือความสําคัญเชนไรตอผูปวยและครอบครัว
2. สรางคําถามการวิจัยที่สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ใชคําถามปลายเปด
เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง และกระตุนใหผูใหขอมูลเปดเผยขอมูล โดยผูวิจัยจะเปดใจรับขอมูลอยางเต็มที่
ใหเขาใจวาประสบการณนั้นมีความหมายเชนไรตอการดูแลครอบครัว ญาติผูดูแลและผูปวยระยะ
สุดทาย
3. ผูวิจัยทําความเขาใจใหกระจางกับความรู ความเขาใจเดิมเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรค
NCDs ระยะสุดทายแบบประคับประคอง ที่มาและการเตรียมความพรอมจิตอาสาของเครือขายพุทธิ
กาฯ และการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปนการทบทวนใหเ ห็นวา การสื่อสารมีความสําคัญ
อยางไร มีบทบาทอยางไรในการเยียวยาญาติผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ตลอดจนศึกษาแนวคิดการวิเคราะหการสนทนา และกําหนดเปนประเด็นคําถามการวิจัย
(ตามที่ไดกําหนดไวในบทที่ 1) กําหนดประเด็นคําถามหลัก (Main questions) ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในเบื้องตน ที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ประเด็นคําถามที่ใชแบงเปน 4
ชุด ไดแก
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ตารางที่ 4 แสดงชุดคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกจิตอาสา
ชุดขอมูลที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจิตอาสาและประสบการณ
ขอมูลสวนตัว :

ชื่อ – สกุล
เพศ
อายุ

ประสบการณ :

การผานกิจกรรมจิตอาสา (กิจกรรมอะไร / ระยะเวลา) หรือไม อยางไร
มีประสบการณการดูแลผูปวยในครอบครัวหรือไม
ประสบการณดูแลผูปวยในครอบครัวสงผลดีตอการเปนอาสาขางเตียงหรือไม
แรงบันดาลใจหรือสาเหตุที่สนใจเปนอาสาขางเตียงคืออะไร
ประสบการณ/ความรูสึกในการเปนอาสาขางเตียงดูแลผูปวยและ
ญาติครั้งแรก

ชุดขอมูลที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจิตอาสาและประสบการณ
ประสบการณ/ความรูสึกในการเปนอาสาขางเตียงดูแลผูปวยและญาติ
ที่ประทับใจที่สุด (ทั้งดานบวกและดานลบ)
ชุดขอมูลที่ 2 สิ่งที่คาดหวัง (Expected achievement)
คาดหวัง :

สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการเปนอาสาขางเตียง

ความรูสึกตองานนี้:

นาสนใจ มีประโยชน ยอมรับในความสูญเสียไดมากขึ้นหรือไม

ประโยชน :

ในแงการปฏิบัติตน
ในแงอารมณ
ในแงจิตใจ/ครอบครัว/ชุมชน
ในแงศาสนา

ชุดขอมูลที่ 3 การฝกอบรมและทฤษฎีที่ไดจากการอบรมโดยเครือขายพุทธิกาฯ
อบรม :

อบรมเทคนิคและทฤษฎี อะไรบาง ดวยวิธีการใด

ฝกซอม :

อาสาขางเตียงฝกซอมเพื่อใหเกิดความชํานาญหรือไม อยางไร

ประโยชน :

จิตอาสาเกิดความเขาใจในสิ่งที่ไดจากการอบรมมากนอยอยางไร
สงเสริมความพรอม/พัฒนาตอยอดความรูมากนอยอยางไร
ในระหวางการอบรมจิตอาสาสามารถปฏิบัติตามหรือตอบสนอง
ตอเทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีหรือไม
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ตารางที่ 4 แสดงชุดคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกจิตอาสา
ชุดขอมูลที่ 4 การติดตามการนําเทคนิค ทฤษฎีและความรูที่ไดจากการอบรมโดยเครือขายพุทธิกาฯ
ไปใชในการดูแลผูปวยและญาติ
ติดตามการนําความรูจากการ
อบรมฯ ไปใช :

จิตอาสาสามารถนําเทคนิคที่ไดจากการอบรมไปใชในการดูแลผูปวยและญาติ
หรือไม
จิตอาสาสามารถนําทฤษฎี/ความรูท ี่ไดจากการอบรมไปใชในการดูแลผูปวยและ
ญาติหรือไม
มีหลักการเลือกใชเทคนิค ทฤษฎีและความรูอยางไร
ความแตกตางทางศาสนามีผลตอการการเลือกใชเทคนิค ทฤษฎีและความรู ใน
การดูแลผูปวยและญาติหรือไม อยางไร

แตอยางไรก็ตาม แนวคําถามที่กําหนดไวในครั้งนี้ เปนเพียงกรอบการสัมภาษณที่กําหนด
ในเบื้องตน แตในการเก็บขอมูลจริง เนนการใชคําถามที่สอดคลองกับสภาพบริบทผูใหขอมูลแตละคน
เนนการตรวจสอบขอมูลที่ได และใชเปนประเด็นคําถามตอเพื่อใหไดขอมูลที่เห็นไดถึง “วิธีการ”ใน
การอยูร วมกันทางสังคมและ การสรางความหมายรวมกันของมนุษย วาเปนไปตามวิธีวิทยาหลักของ
งานวิจัยนี้
กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยจะสรางความคุนเคยกับจิตอาสาระยะหนึ่งกอน ในระหวางการ
สัมภาษณ ผูวิจัยตั้งใจฟงและจับใจความ บางครั้งผูวิจัยทวนซ้ําเพื่อเปนการยืนยันวาสิ่ งที่ผูใหขอมูล
บอกมานั้นตรงกับที่ผูวิจัยเขาใจ พยายามถามเพื่อใหไดความกระจางมากยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยจะตองใช
วาทศิลปเพื่อใหจิตอาสาเลาเรื่องทั้งหมด เพราะในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมนั้น ตองดูเปน
องครวม (holistic) เพราะชีวิตคนหรือสังคมมีเรื่องที่เขามาเกี่ยวพันธกันหลายเรื่อง ไมสามารถดูแค
จากตัวแปร 2-3 ตัวได
นอกจากนั้นในระหวางที่สัมภาษณจิตอาสา ผูวิจัยพบวาจิตอาสามักจะเริ่มจากการเลาถึง
ประสบการณในการดูแลผูปวยและยอนกลับมาถึงประวัติสวนตัวของตนเอง เพื่อเปนการเปรียบเทียบ
ใหเห็นวาเมื่อทํากิจกรรมจิตอาสาแลวมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยางไร มีการนําเทคนิคและ
ทฤษฎีใดที่รับจากการอบรมไปใชในสถานการณจริง ซึ่งบางครั้งขอมูลนั้นเปนความลับและไมพึงเปดเผย
เชน เพศสภาพ ขอมูลเชิงลึก ของครอบครัว การกระทําดานลบของตนตอสังคมกอนที่จะมาเปน จิต
อาสา เปนตน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัย ใหความสําคัญกับการปกปองขอมูลความลับของผูใหขอมูล ตาม
แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทยป 2550 โดยไมระบุชื่ออาสาสมัคร (identification)
ในทุกขั้นตอนของการวิจัย และการควบคุมหรือจํากัดการเขาถึงขอมูล
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การสังเกต
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะสังเกตสภาพบริบทแวดลอมอยางเปนระบบและตอเนื่อง เนื่องจาก
สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนในการเขียนรายงานจากการวิเคราะหการสนทนา โดยเฉพาะการใน
ดานการมีบุคคลอื่นอยูรวมกันภายใตปรากฏการณเ ดียวกัน ขอมูล จากการสัง เกตที่ได ชวยในการ
ตีความประสบการณที่ศึกษาในสวนของผูวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงทั้งบริบทแวดลอม
และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย อาจมีทั้งแพทย พยาบาล จิตอาสา
ญาติผูดูแล พระสงฆ เปนตน โดยผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบหลักของการสังเกตไว 3 สวน คือ
1. สังเกตสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน สถานที่ สภาพอากาศ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการ
รักษาพยาบาล
2. สังเกตบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สถานภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพของ
บุคคล และปฏิสัมพันธระหวางกัน
3. สังเกตพฤติกรรมที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูด มองการกระทํา โดยเฉพาะบริบทการ
ดูแลการสื่อสารระหวางกันสังเกตแบบแผนพฤติกรรมที่ทําตอเนื่อง พฤติกรรมที่แปลกใหม เพื่อทํา
ความเขาใจความหมายที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมเหลานั้น
นอกจากนั้นแลวผูวิจัยจะจดบันทึกขอมูลอยางทันทีทุกครั้ง ภายหลังการสังเกตเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สนใจและภายหลังการสนทนาแบบไมเปนทางการในทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยง
การบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากการลืมเลือน ในกรณีที่ทําไมไดในทันที ผูวิจัยใชวิธีจดบันทึก
เฉพาะคําสําคัญ (Key word) เพื่อเตือนความจํา และรีบบันทึกอยางละเอียดทันทีเมื่อมีโอกาส และยัง
ตองจดบันทึก สภาพลักษณะของบริบททางกายภาพและสังคมประกอบเหตุการณที่สัง เกตได และ
บริบทแวดลอมขณะสัมภาษณ รวมทั้งลักษณะอาการที่นาสนใจ สีหนา ทาทาง อากัปกิริยาของผูถูก
สัมภาษณ มีการทบทวนและเรียบเรียงการบันทึกใหมเพื่อประเมินขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ วายังมี
ประเด็นอะไรที่นาจะสัมภาษณเพิ่มเติม และผูวิจัยใชการสังเกตทั้งขณะที่สัมภาษณจิตอาสาและขณะที่
ผูวิจัยอยูในพื้นที่วิจัย เพราะในบางสถานการณผูวิจัยเอยปากถามใครไมได เลยตองจดไว แลวถามจาก
จิตอาสาภายหลัง ไมกลาคิดเองเพราะกลัวผิดพลาด
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงลึกรวมกับการสังเกต เพื่อตอบโจทย
งานวิจัยนี้ ในขอ 2 และ 3 ดังที่กําหนดไวในบทที่ 1 วาจิตอาสาไดนําเทคนิคและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ “อาสาขางเตียง” จัดโดยเครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม ไปใชในสถานการณจริงหรือไมและใชอยางไร เพื่อประโยชนในการเพิ่มเติมความรู แบงปน
ประสบการณใหกับจิตอาสาที่เขารับการอบรมในโอกาสตอไป
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เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีการประยุกตใชวิธีการเก็บขอมูลหลายอยาง ทําใหผูวิจัยตองใชวิธี
การวิเคราะหขอมูลแตกตางไปดวย การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตก็ตองใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
ลักษณะหนึ่ง การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึกและการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนาก็
มีความแตกตางกันดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงถือเปนความจําเปนที่ตองอธิบายวิธีการวิเคราะหขอมูลแตละ
ประเภทดังนี้
การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนา
เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสนทนาซึ่งในงานวิจัยนี้ไดแกจิตอาสาและ
ญาติผูดูแลผูปวยมีความแตกตางจากการจัดการขอมูลของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอื่น ไมวาจะเปนวิธีวิทยา
ชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) หรือวิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded theory)
เพราะมีความไดเปรียบในแงของการไดมาซึ่งขอมูลที่มาจากการมีปฏิสัมพันธของคนที่เกิดขึ้นจริง
วิธีวิทยานี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหการสนทนาจากวีดิทัศนไปพรอมกับบทสนทนาที่ผูวิจัยถอด
ออกมา เปนบทสัมภาษณ ซึ่งภายในบทสัมภาษณจะมีคําพูดและเครื่องหมายใสกํากับที่คําเพื่อใหทราบวา
คูสนทนาพูดคุยกันอยางไร การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนานี้มีลักษณะเดนคือแสดงถึงปฏิสัมพันธ
ทางสังคมของคน การที่เราจะรูไดวาคนแสดงปฏิสัมพันธอยางไรและทําอะไรในบทพูดในบทสัมภาษณ
ที่ถอดออกมาเพื่อนํามาวิเคราะหผูวิจัย จะใสเครื่องหมายตาง ๆ เชน ใสเครื่องหมาย (()) ครอมกริยา
ทาทางที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุย ใสสัญลักษณ ::: เพื่อบอกถึงการลากยาวของเสียง ดังนั้นการใชวิธี
วิทยาการวิเคราะหการสนทนาในงานวิจัยนี้จะเห็นถึงวาผูพูดพูดอยางไรมิใชนําเสนอเพียงคําพูดเทานัน้
หรือจะกลาวไดวางานวิจัยนี้ตองการศึกษาวาผูพูดทําอะไรบางในบทพูดของตนและนอกจากนั้นการ
เปดประเด็นการสนทนา การนําเขาสูการซักถามถึงการรับรู การแนะนําถึงการรับมือกับการจากไปของ
ผู ป วยถื อว าเป นเรื่ องสํ าคั ญ ทั้ ง การสนทนามั ก เป นลั ก ษณะการผลั ดเปลี่ ยนกั นพู ด วิ ธี วิ ท ยา
การวิเคราะหการสนทนาเรียกวิธีการวิเคราะหบทพูดและการกระทําทางสังคมแบบนี้วา sequential
approach
นอกจากนั้น ยัง จะเนนถึ ง การอธิบ ายถึ ง โครงสร างของการสนทนา (Conversation
Structure) เกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนผลัดกันพูด (Turn–Taking) คูวัจนกรรม (Adjacency Pair)
การปรับแก (Repair) รวมทั้งการเปดการสนทนา (Conversation Opening) และการปดการสนทนา
(Conversation Closing) นอกจากนี้ยังศึกษารวมถึงหัวขอ (topic) และการเปลี่ยนหัวขอ (topic
shift) ของการสนทนาดวย (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้ ที่ตองการเปดมุมมองเชิงประจักษในการสื่อสารระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลที่ทุก
ถอยคําและอากัปกริยาของทั้งคูสนทนา ลวนแตสะทอนถึงปรากฏการณที่เปนความจริงเฉพาะโดย
ทั้งสิ้น
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การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึก
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณตามวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา โดยเริ่ม
จากการที่ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึกที่อยูในอุปกรณบันทึกขอมูลมาถอดเทปแบบคําตอ
คํา (verbatim) พรอมทั้งระบุขอมูลสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวกับผูใหการสัมภาษณ สถานที่ และเวลา และ
ผูวิจัยตองทําความเขาใจขอมูล ที่ไดม าโดยคํานึง ถึง ประสบการณและความเปนจริง ของผูใหก าร
สัมภาษณ จึงจะสามารถกําหนดเปนมโนทัศน (concept) ไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนเรื่องอะไร ในทายสุด
ผูวิจัยจะตองนําขอเสนอและเงื่อนไขตาง ๆ มาเชื่อมโยง เพื่อใหเห็นถึงเหตุผลที่มาของแนวคิดและการ
กระทําตาง ๆ นอกจากนั้นแลวยังตองสะทอนถึงสิ่งที่ผูใหการสัมภาษณบอกเลาในทุกประเด็น
การวิเคราะหขอ มูลจากการสังเกต
ในการสังเกตเหตุการณตาง ๆ ผูวิจัยจะตองมีความไวตอลักษณะการสื่อสารและตองมี
ความรูในเรื่องของการดําเนินโรคอยูบางเพราะในการเขียนผลการวิจัย ผูวิจัยจะตองสามารถเชื่อมโยง
ในสิ่งที่สังเกตกับสิ่งที่ควรอธิบายได เมื่อผูวิจัยพบสิ่งที่ผูวิจัยสนใจหรือสงสัยในขณะเก็บขอมูลในสนาม
วิจัย ผูวิจัยจะรีบจดขอมูลที่ไดจากการสังเกตลงในสมุดจดบันทึกและนํามาพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานวิจัย แตอยางไรก็ตามดวยขอจํากัดตาง ๆ ที่ทําใหผูวิจัยเกิดความไมมั่นใจใน
การตีความสิ่งที่สังเกตได ผูวิจัยจึงมุงสรางความนาเชื่อถือในการวิเคราะหขอมูลดวยการใหจิตอาสาที่
เปนผูพูดคุยกับญาติผูดูแลตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการสนทนาหรืออธิบายขยายความอีกครั้ง
หนึ่ง จะเห็นวาการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความนาเชื่อถือในการตีความสวนหนึ่งมาจาก
ผูเขารวมโครงการวิจัยมิไดมาจากตัวผูวิจัยคนเดียว
ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือในขอมูลจากภาคสนาม
แมวางานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีฐานคิดและกระบวนการวิจัยตางจากงานวิจัย
เชิงปริมาณ แตในงานวิจัยเชิงคุณภาพก็ใหความสําคัญตอความเชื่อมั่น และความนาเชื่อถืออย างถึง
พรอมดวยศักยภาพที่วิธีวิทยางานวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําได
ความเชื่อมั่นตอสิ่งที่ไดจากภาคสนามของงานวิจัยนี้มีความถูกตองสูง เนื่องจากการบันทึก
ขอมูลดวยกลองวีดิทัศน ทุกคําพูด ทาทางและสีหนาไดบันทึกลงในวีดีทัศน เมื่อนําขอมูลเหลานี้มา
ถอดแบบคําตอคํา อธิบายการใชน้ําเสียงและทาทาง ออกมาเปนบทสนทนาตามขอกําหนดของวิธี
วิทยา จึงทําใหงานวิจัยนี้แสดงถึงรายละเอียดทุกอยาง ขอมูลที่มาจากการสนทนาพูดคุยที่ถอดออกมา
มิไดถูกปรับเปลี่ยนแตอยางใด สามารถนํามาใหผูเกี่ยวของตรวจสอบในแงของความถูกตอง ความ
ละเอียด ผูวิจัยสามารถนํามาศึกษา วิเคราะหและตรวจสอบไดตามจํานวนครั้งที่ตองการ สิ่งเหลานี้จึง
ถือเปนความเชื่อมั่นตอการเก็บขอมูล อีกทั้งในการหาความเชื่อมั่นของงานวิจัยนี้มีความแตกตางจาก
งานวิจัยเชิงปริมาณ เพราะนักวิจัยเชิงปริมาณตองหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเก็บขอมูลซึ่งอยูใน
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รูปของแบบสอบถาม โดยนักวิจัยตองคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยสถิติ สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
อยางเชนงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวคําถามเพื่อสัมภาษณจิตอาสาเชิงลึก ผูวิจัยสรางความเชื่อมั่นในแนว
คําถามเหลานี้ดวยการทบทวนจากแนวคิด ทฤษฎีและหารือกับทางเครือข ายพุทธิกาฯ ซึ่งมีความรู
เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง การปฏิบัติเชนนี้นาจะทําใหผูวิจัยสามารถพูดคุย
ไดอยางตรงประเด็นและทําใหแนวคําถามมีความนาเชื่อถือ
ผูวิจัยใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือตามความเปนไปที่เกิดขึ้นจากการสนทนาระหวาง
จิตอาสาและญาติผูดูแล นอกจากนี้การที่ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลหลายอยางทําใหผูวิจัยสามารถ
ตรวจสอบสิ่งที่เปนไป ในวีดิทัศนกับการสัมภาษณจิตอาสาระดับลึกได และเมื่อตีความขอมูลแลวนํา
ขอมูลเหลานั้นมานําเสนอจึงมีความนาเชื่อถือ
บทสรุป
เนื่องจากงานวิจัยนี้ประยุกตใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนวิธีวิทยาหลักในการ
กําหนดกระบวนทัศนการวิจัยและมีความเกี่ยวของกับชาติพันธุวิธีวิทยาที่เนนศึกษาเรื่องของการ
วิเคราะหวิธีการและการมีปฏิสัมพันธของมนุษยภายใตบริบทเฉพาะที่คูสนทนาเปนผูรวมสรางและให
ความสําคัญกับลักษณะผูใหขอมูล หลักรวมจํานวนขอมูลที่ใชวิเคราะห ประกอบกับผูวิจัยใชการเก็บ
ขอมูลหลายแบบผสมกัน เชน การสัมภาษณจิตอาสา การสัง เกตและใหความสําคัญ กับการสนทนา
พูดคุยระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแล ซึ่งการดําเนินการเหลานี้สงผลใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น
บทตอไปเปนบทวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะวิเคราะหใหเห็นการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับ
การจากไปของผูปวยระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแล

บทที่ 6
โครงสรางการสื่อสารในการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
บทนํา
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ที่ตองการศึกษาถึงโครงสรางของการสื่อสารในเรื่องการ
รับมือกับการจากไปของผูปวย งานวิจัยนี้ถือวาเปนโครงสรางของการกระทําทางสังคม (structure of
social action) คําวา “โครงสรางของการกระทําทางสังคม” หมายถึง การพูดคุยของมนุษยเปนการ
กระทําทางสัง คมที่มีรูปแบบ มีขั้นตอน มิไดเกิดขึ้นอยางไมมีที่ม าที่ไปในระหวางการสนทนา มิได
เปนไปแบบไรทิศทางหรือคนพูดนึกจะพูดอะไรก็พูด สิ่งที่ปรากฏออกมาเปนโครงสรางนี้มาจากการ
วิเคราะหขอมูลการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย ใน
การวิเคราะหใหเห็นถึงโครงสรางการสนทนา ผูวิจัยตองวิเคราะหจากการสนทนาของกรณีศึกษาทุกกรณีศึกษาที่
ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะหการใชภาษาพูดและทาทางในบทพูด
(turn) ของผูพูดทั้งหมดรวมทั้งบทพูดที่เกิดขึ้นกอนหนาและหลังบทพูดของผูพูด ผูวิจัยศึกษาวีดิทัศน
พรอมบทสัมภาษณไปซ้ําไปซ้ํามาหลายครั้ง จนกระทั่งเห็นไดถึงการปฏิสัมพันธทางสังคมและประมวล
ออกมาเปนขอสรุปและเปนรูปแบบของการสื่อสารในเรื่องของแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูป ว ย
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การพูดคุยเรื่องการรับมือกับการจากไปของผูปว ย มิไดเกิดขึน้ ทันที
เมื่อเปดฉากการสนทนา ทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล มิไดคุยเรื่องของการเตรียมพรอมนี้ตั้งแตตนของ
การสนทนาหรือจิตอาสาและญาติผูดูแลตั้งหนาตั้งตาคุยเรื่องนี้หรือขามไปที่การสื่อสารในเรื่องของการ
เตรียมพรอมกับการจากไปของผูปวยเลย การพูดคุยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในชวงตาง ๆ ของการใหคําปรึกษา
ดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน และในการสื่อสารแตละขั้นตอนผูพูดยังมีเทคนิค เทคนิคเหลานี้ชวยให
การสื่อสารสําเร็จ ในบางครัง้ จิตอาสาตองสนทนาเรื่องนี้หลาย ๆ ครั้งกับญาติผูดูแลผูปวยบางราย มิไดคยุ
ครั้งเดียวแลวเสร็จสิ้น
ผูอานบางทานมีคําถามขึ้นในใจวาการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของ
ผูปวยตามการสนทนาของญาติผูดูแลและจิตอาสามีความเปนลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนและแตละขัน้ ตอน
ดูจะเรียบงายเกินไปหรือไม ผูวิจัยขออธิบายเปนขอตามลําดับเพื่อตอบขอสงสัยในประเด็นนี้ดังนี้
ประการที่ 1 จิตอาสาและญาติผูดูแลมิไดตั้งหนาตั้งตาคุยใหเปนไปตามขั้นตอนนี้ แตเปนการ
พูดคุยอยางเปนธรรมชาติภายใตโครงสรางสังคมบางอยาง ทําใหการพูดคุยออกมาดังที่ปรากฏ แต
โครงสรางที่เห็นมาจากการวิเคราะหโดยผูวิจัย ผูวิจัยตองดูวีดิทัศน ศึก ษาการพูดคุยทุกกรณีศึกษา
รวมทั้งนําขอมูลสวนอื่นจากภาคสนามมาประกอบกัน
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ประการที่ 2 แมการพูดคุยออกมาเปนขัน้ ตอนตามที่งานวิจัยนี้นําเสนอ แตก็มิไดราบเรียบตามที่
บางคนเขาใจ เนื่องจากการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยมีเทคนิค ในแตละขั้นตอน
ของการพูดคุย ผูสงสารตองมีเทคนิควิธีการหลายอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงควรตองทําความเขาใจกับผูอาน
ตั้งแตเริ่มตนในบทวิเคราะหขอมูลบทนี้กอน แลวจึงนําไปเสนอรายละเอียดในบทถัดไป
จากการที่ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมทําใหท ราบวาการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ระยะสุดทาย ในบริบทของญาติผูดูแลมีนอยและที่มีอยูก็มาจากการใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบเกาใน
สังคมไทยและเปนวิธีวิทยา ที่นักวิจัยสังคมศาสตรไทยสวนใหญใช ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึง
แนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยจากการสนทนาระหวางญาติผูดูแลและจิตอาสาดวยการใช
วิธีวิทยาสังคมศาสตรอื่น
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลอยางละเอียด ผูวิจัยยัง
พบสิ่งสําคัญที่ทําใหญาติผูแลผูปวยมีความเปนกังวลและถือวาเปนวิกฤติทั้งในความคิดของจิตอาสาและ
ญาติผูดูแลคือการรับมือกับการดําเนินโรคที่จะแยลงเรื่อยๆ กลาวคือ รับการรักษาแบบประคับประคอง
รักษาตามอาการ แตไมยืดชีวิต อยางผิดธรรมชาติ การกลาวเชนนี้ผูวิจัยมิไดกลาวจากความคิดเห็นของ
ตนเอง แตวิเคราะหจากบทพูด เมื่อเราศึกษาการสนทนาของจิตอาสาและญาติผูดูแล ทําใหเห็นวาประเด็น
นี้จิตอาสาและญาติผูดูแลเปนคนรวมกันเลือกนํามาสนทนา ผูวิจัยมิไดมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
ประเด็นการพูดคุย การสื่อสารถึงแนวทางการรับมือกับการดูแลผูปวยและการตัดสินใจเรื่องการแนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยในแตละกรณีศึกษามีความเขมขนตางกัน บางกรณีศึกษาคุย
เรื่ อ งความการดู แ ลผู ป ว ยน อ ย แต ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การอาการที่ มี แ ต ล ะแย ล งของผู ป ว ย
บางกรณีศึกษาพูดคุยเรื่องความตายหลายชวง และใหความสําคัญ กับ ความเปนอยูของครอบครัว
หลังจากผูปวยจากไป ซึ่ง ทั้ง หมดนี้ถือไดวาเปนประเด็นที่มีความพิเศษและมีความสําคัญ ในการ
วิเคราะหการสนทนาในเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ดังตอไปนี้
ประการที่ 1 แทบทุกกรณีศึกษามีการพูดถึงการรับรูถึงโรคที่ผูปวยเปนอยู และนํามาสู
การแนะนําถึงการเตรียมตัวของครอบครัวใหเหมาะสมกับการดําเนินโรคของผูปวย
ประการที่ 2 ญาติผูดูแลผูปวยสวนใหญมักเริ่มจากการดํารงชีวิตที่ผานมาของผูปวยแลว
จึงพูดถึงอาการในปจจุบันของผูปวยที่แยลงเรื่อย ๆ ตามลําดับ
ประการที่ 3 ญาติผูดูแลบางคนพูดถึงความเปนหวงของผูปวยที่มีตอสิ่งตาง ๆ เชน ทรัพย
สมบัติ ลูกหลาน ครอบครัว เปนตน
ประการที่ 4 ญาติผูดูแลบางคนพูดถึงภาระที่จะตองดูแลบุคคลอื่นในครอบครัวนอกจาก
ผูปวย ซึ่ง สงผลกระทบตอสภาพจิตใจและสภาพรางกายของผูดูแล รวมถึงปญหาทางเศรษฐกิจ ที่
ตองการรับการชวยเหลือ
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ประการที่ 5 เปนเรื่องที่ตองใชเทคนิคในการพูดคุย คนเปดประเด็นตองมีเทคนิคไมวาจะ
เปนการใชภาษาพูดและทาทาง
ประการที่ 6 ประเด็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับการรักษาของผูปวย วาจะยื้อชีวิตดวย
วิธีการผิดธรรมชาติหรือดูแลแบบประคับประคองแลวยินดีใหผูปวยจากไปอยางเปนธรรมชาติ เปน
เรื่องที่ถูกนํามาพูดถึงแทบจะในทุกการสนทนา เพราะเปนเรื่องที่จิตอาสาใชเพื่อเตือนสติญาติผูดูแล
และนําเขาสูการแนะนําเรื่องการเตรียมพรอมของครอบครัว
ประการที่ 7เปนเรื่องที่จิตอาสาและญาติผูดูแลนํากลับมาคุยหลายครั้ง ไมใชพูดถึงเพียงครั้ง
เดียวแลวเสร็จสิ้น
โครงสรางของการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
การดูแลและพูดคุยในเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยในงานวิจัยนี้พบวา
สวนใหญเปนฝมือของจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิก าฯ ทั้ง ที่เปนพยาบาลวิชาชีพ
พระสงฆและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) แตไมใชแพทย สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะ
การพูดคุยดูแลเปนงานหลัก งานประจําของพยาบาล พยาบาลมีโอกาสพบผูปวยและญาติบอยกวาแพทย
จึงทําใหใกลชิดกับผูปวยและญาติผูดูแล เพราะในการดูแลรักษาผูปวย แพทยประจําโรงพยาบาลมีหนาที่
ตรวจ สั่งยาแกผูปวยและบริหารจัดการในเชิงนโยบาย ใชเวลาประชุมมาก การดูแลและพูดคุยในเรื่อง
เหลานี้จึงมักตกเปนหนาที่ของพยาบาล หรือจะกลาวไดวาพยาบาลเปนบุคลากรทางการแพทยทผี่ ปู ว ย
มักปรึกษาในลําดับถัดจากแพทยที่ใหการรักษา ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอนําเสนอกรณีศึกษาจํานวน 10
กรณี การทบทวนกรณีศึกษาเหลานี้ทําใหเห็นวาจิตอาสาที่เปนพยาบาลและญาติผูดูแลนําประเด็นการ
เตรียมการรับมือกับการจากไปของผูปวยเขาสูการพูดคุย วิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาชวยใหผูวิจัย
วิเคราะหไดวาการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยมีลักษณะเปนขั้นเปนตอน
จากการวิเ คราะหขอมูลจากการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลจํานวน 10
กรณีศึกษา ในงานวิจัยนี้ ทําใหประจักษวาโครงสรางการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับการจาไป
ของผูปวยมี 4 ขั้นตอนคือ 1. การเปดประเด็น 2. การทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยและการ
ดําเนินโรค 3. การใหคําแนะนํา และ 4. การยุติหรือออกจากบริบทเรื่องการรับมือกับการจากไปของ
ผูปวย ผูวิจัยขอนําเสนอโครงสรางการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ตามรูป
ของแผนภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสรางการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
การเปดประเด็น
กอนที่คูสนทนาจะเขาสูการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูป ว ยนัน้ จะเปด
ประเด็น การสนทนา (opening) ดวยการที่จิตอาสาเปนผูแนะนําตัวและกลาวถึงหนาที่การงานของตน
รวมถึงความชวยเหลือที่สามารถเอื้อใหกับญาติผูดูแลและครอบครัวของผูปวยได แลวจึงตามดวยการ
พูดคุยเรื่องสัพเพเหระซึ่งเปนการสรางสัมพันธภาพ การสรางสัมพันธภาพในครั้งนี้มิไดเปนครั้งแรก
ญาติผูแลและจิตอาสาเคยพบกันมาแลว การพูดคุยเรื่องตางๆ จึงเปนการอุนเครื่อง เปนการเตรียม
ญาติผูดูแลกอนที่จะเริ่มคุยเรื่องการดูแลผูปวย และการพูดคุย ในเรื่องที่ละเอียดออนและงายตอการ
กระทบกระเทือนจิตใจของคูสนทนาเชนนี้ ผูวิจัยเชื่อวาการเรียกชื่อ ในระหวางสนทนาจะทําใหเกิด
ความคุนเคยและไววางใจซึ่งกันและกันไดมากขึ้น แตเนื่องจากงานวิจัยนี้ใชจังหวัดทางภาคเหนือเปน
สนามวิจัย จึงมีธรรมเนียมของการใชคําเรียกญาติผูดูแลที่สูงอายุวา “พอ” หรือ “แม” และตัวญาติ
ผูดูแลก็ใชคําวา “พอ” หรือ “แม” แทนตนเองในการพูดคุยกับจิตอาสาเชนกัน
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#6.1 [จิตอาสา-2-0.01-0.35] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

→

((ยกมือไหว)) คุณแมสวัสดีคะ

2.

ผูดูแล 1

→

((ยกมือรับไหว)) สวัสดีคะ

3.

ผูดูแล 2

4.

จิตอาสา

((ยกมือไหว))
→

5.

กอนอื่น (.) คุณพยาบาล
ขออนุญาตแนะนําตั๋วเองกอนเนาะ

6.

→

7.

ผูดูแล 1

8.

จิตอาสา

จื้อ (.) นางสาวระพีพรรณ (.) ปนคํา (.) นะเจา
((พยักหนา))

→

เปนพยาบาล (.) ทํางานในหอผูปวยศัลยกรรมชายสอง

9.

→

เนี่ย (.) แตวาตอนเนี่ย (.)

10.

→

ความจริง (.) คุณพยาบาลเนี่ย (.) ยายไป

11.

→

อยูงานเยี่ยมบาน (.) แตวากอขึ้นมาจวย :: ดูแลคนไข

12.

→

สวนใหญคุณพยาบาลมีหนาที่ (.) ดูแลคนไข

13.

→

ระยะ (.) ประคับประคองคะ (.)

14.

→

กอคือคนไขตี้หมอบอกวา (2.0) บะสามารถรักษา

15.

→

หื้อหายได (.) อยางเอี้ยเนาะ

16.

ผูดูแล 1

((พยักหนา))

17.

จิตอาสา

กอจะดูแลแบบประคับประคอง (.)

18.

บะหื้อเปน (.) เจ็บปวด

19.

(.) บะหื้อเปนทรมานเนาะ (.) เจา (.) คะ

20.

จิตอาสา

21.

ผูดูแล 1

แม = อา = ทอง (.) บัวคํา (.) เจา

22.

จิตอาสา

คุณแมทอง

→

ขออนุญาต (.) แมแนะนําตั๋ว (.) กําเตอะเจา
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23.

ผูดูแล 2

((ยกมือไหว))

จากบทสนทนาขางตน ในบรรทัดที่ 2 และ 3 จิตอาสาเริ่มการสนทนาดวยการกลาว
สวัสดีพรอมยกมือไหวเพื่อแสดงความออนนอมและแสดงถึงการละเวนจากความแตกตางในรากฐาน
หรือความรู ถือไดวาจิตอาสาพยายามปลี่ยนแปลงโครงสรางการสนทนาและลําดับการทํางานอยาง
เปนระบบเพื่อบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง จิตอาสา ((ยกมือไหว)) คุณแมสวัสดีคะ ผูดูแล 1 ((ยกมือ
รับไหว)) สวัสดีคะ และจิตอาสาจึงเขาสูการแนะนําตัวซึ่งเปนการบอกกวาวาตนเองเปนใคร ทําหนาที่
อะไร การกลาวถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ จิตอาสานี้ แสดงใหญาติผูดูแลทราบเปนนัยวาเรื่องที่
พูดคุยตอไปจากนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ถือไดวาเปนการเกริ่นนําเพื่อใหญาติผูดูแลสามารถคิดนําไป
กอนได ดังตัวอยาง บรรทัดที่ 4-6 และ บรรทัดที่ 8 -15 จิตอาสากลาววา จื้อ (.) นางสาวระพีพรรณ
(.) ปนคํา (.) นะเจา (.) เปนพยาบาล (.) ทํางานในหอผูปวยศัลยกรรมชายสองเนี่ย (.) แตวาตอนเนี่ย
(.) ความจริง (.) คุณพยาบาลเนี่ยยายไปอยูงานเยี่ยมบาน (.) แตวากอขึ้นมาจวย :: ดูแลคนไข สวน
ใหญคุณพยาบาลมีหนาที่ (.) ดูแลคนไขระยะ (.) ประคับ ประคองคะ (.) กอคือคนไขตี้หมอบอกวา
(2.0) บะสามารถรัก ษาหื้อหายได (.) อยางเอี้ยเนาะ หรือในบางกรณีศึกษาพบวาจิตอาสากลาวถึง
ความชวยเหลือที่ตนเองหรือทางโรงพยาบาลสามารถเอื้อใหกับ ญาติผูดูแลและครอบครัวได ทั้ง นี้
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองในการสนทนา ถือไดวาเปนเลือกใชสภาพแวดลอมที่เหมาะสมนํามาซึ่งการ
โตตอบกัน ญาติผูดูแลจะกลาถามคําถาม กลาเลาถึงความเหนื่อยยากในการดูแลผูปวยตามลําพังมาก
ยิ่งขึ้น
#6.2 [จิตอาสา-1740-0.01-0.38] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา →

คะ (.) สวัสดีเนอคา ((ยกมือไหว))

2.

→

กอนอื่นตองขออนุญาตแนะนําตัวเอง (.)

3.

→

กอนเนาะ ((ผงกหัว))

4.

→

จื้อวา (.) น.ส.ระพีพรรณ ปนคํา นะเจา

5.

→

เปนอัน (.) พยาบาล (.) โฮงบาลนครพิงค (.) เนี้ย

6.

ผูดูแล1 →

((ยกมือไหว)) ((ยกมือไหว))

7.

จิตอาสา →

คะ ((ยกมือรับไหว))

8.

→

กอเปนพยาบาลที่จะมาพูดคุยกับญาติ (.) เนี้ยกา
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9.

→

เกี่ยวกับโรคและอาการของคนขาย :::

10.

→

11.

→

(2.0) มาคุยกั๋นธรรมดาเนี้ย (.) นะเจา

12.

→

บาถาเกร็งเนาะ ((ผายมือ)) คะ

13.

→

อันนี้ขออนุญาต ((ผายมือ))

14.

→

คุณปอแนะนําตั๋ว (.) คุณปอจื้อหยังเจา::

หยั่งเอี๊ยะเนาะ

15.

ผูดูแล1

ชัยแสง

16.

จิตอาสา

ชัยแสง

17.

ผูดูแล1

ปงยาทามี (.) ปงยาทามี

18.

จิตอาสา

ปายาทามี

19.

จิตอาสา

((พยักหนา))

20.

จิตอาสา

พอ (.) เรียกวา (.) ปอชัยแสง (.) เอี๋ยะนอ

21.

พี่ชื่อ ::

22.

ผูดูแล 2

อนุรักษ (.) ปงยาทามี

23.

จิตอาสา

พี่อนุรักษ (.) ปอชัยแสงเนอะ

24.

→

ทุกวันนี้มาเยี่ยมหาคนไข (.) จื้ออะหยังเจา

จากบทสนทนาที่ 6.2 พบวาจิตอาสาเริ่มจากการกลาวแนะนําตัวเชนเดียวกับบทสนทนาที่
6.1 ซึ่งการแนะนําตัวนี้เปนการสรางความสัมพันธขั้นแรก แลวยังนําไปสูการเรียกชื่อในระหวางสนทนา
แลวยังพบวาการที่จิตอาสาเปดโอกาสใหญาติผูดูแลไดกลาวชื่อ แนะนําตัวเองถือไดวาเปนการชวยสราง
ความผอนคลาย เกิดความเปนกันเองในการสนทนาเพิ่มมากขึ้นอีกดวย สังเกตไดจากกรณีศึกษาที่ 2
บรรทัดที่ 11-12 จิตอาสากลาวขอใหญาติผูดูแลแนะนําตัว อันนี้ขออนุญาต ((ผายมือ)) คุณปอแนะนํา
ตั๋ว คุณปอจื้อหยังเจา:: เมื่อจิตอาสาขอใหญาติผูดูแลแนะนําตัวทําใหเกิดการพูดโตตอบกับ ไมใชญาติ
ผูดูแลเปนผูรับฟงเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการมีสวนรวมระหวางคูสนทนา และการพูดคุย ตอไปจะ
ดําเนินไปอยางคอนขางเปนกันเอง หลังจากนั้นจึงจิตอาสาเริ่มเขาสูการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือ
กับการจากไปของผูปวย ในบรรทัดที่ 24 จิตอาสาถามตอวา พี่อนุรักษ (.) ปอชัยแสงเนอ ะ (.) ทุกวันนี้มา
เยี่ยมหาคนไข (.) จื้ออะหยังเจา
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แมวาจิตอาสาใชคําถามเหลานี้เพื่อเปนการทักทาย (greeting) เพื่อการอยูรวมกันทาง
สังคมแตการถามในบางบริบทมีความหมายมากกวาที่ผูวิจัยพูดถึง ไมไดถามเพื่อใหการมีปฏิสัมพันธ
ดําเนินไปเทานั้นหรือเปนการถามอยางไรเปาหมาย แตการถามของจิตอาสามีนัยสําคัญเพื่อทําใหระเบียบ
ทางสังคม (social order) เกิดขึ้น ระเบียบดังกลาวเปนเรื่องของการกําหนดแนวทางและประเด็นเรื่องที่
จะพูดคุย ควบคุมใหญาติผูดูแล บอกเลาในสิ่งที่จิตอาสาตองการรู เชน เพื่อใหไดความจริงวาญาติ
ผูดูแลมีแนวทางจัดการกับปญ หาที่เกิดขึ้นอยางไร ดูแลผูปวยอยางไร มีปญหาในการดูแลผูป วยที่
ตองการการชวยเหลือจากทางชุมชนหรือสถานพยาบาลบริเวณใกลเคียงบางหรือไม รวมทั้งใชคําถาม
เพื่อประเมินสิ่งตาง ๆ ที่จิตอาสาตองการรู และลักษณะของคําถามที่ใชในการสนทนาลักษณะนี้จะ
ไมใชคําถามบังคับหรือจัดทางเลือกใหคนตอบ ไมใชคําถามที่ตองการคําตอบวาใชหรือไมใช (yes/no
interrogative) คําถามที่พบในการเปดประเด็นที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้จะเปนคําถามออม (indirect
question) ไมใชคําถามตรง
การสนทนาเพื่อพูดถึงการวางแผนหรือเตรียมตัวในลักษณะนี้จึงมีลักษณะแบบคอยเปน
คอยไปมีเทคนิค การสนทนาของมนุษยในชีวิตประจําวันในบางเรื่องนั้น มนุษยมิไดเริ่มหรือพูดคุยกัน
อยางตรงไปตรงมาหรือคิดจะเริ่มเมื่อใดก็เริ่ม (Benson and Hughes, 1983) มนุษยตองคํานึงถึงวาคนที่
จะคุยดวยคือใคร คุยเรื่องอะไรและควรเริ่ม คุยอยางไร ดังนั้นการเปดประเด็นจึง เปนเรื่ องสําคัญ
โดยเฉพาะเมื่อเราตองพูดคุยกับคนอื่น ทั้งคนพูดและคนที่ฟงตองรวมมือกัน แสดงความเขาใจรวมกันจึงจะ
ทําใหการสนทนาเกิดขึ้นได การเปดประเด็นที่ตองการจึงเกิดขึ้น ซึ่งในการสนทนาโดยทั่วไปทั้งผูสนทนาทั้ง
สองคน สามารถเปนผูเปดประเด็นการพูดคุยไดทั้งคู แต ในงานวิจัยนี้พบวาเกือบทุกกรณีศึกษาของ
งานวิจัยนี้ จิตอาสาจะเปนคนเริ่ม (initiate) หัวขอการพูดคุย (the topic)เพื่อนําเขาสูขั้นตอนที่ 2 คือ
การทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยและการดําเนินโรค
แตมีหนึ่งกรณีศึกษาที่มีความนาสนใจกลาวคือ ภายหลังจากที่ญาติผูดูแลแนะนําตัว ญาติ
ผูดูแล เปนผูเปดประเด็นและเริ่มกลาวถึงอาการของผูปวยกอน แตมิไดมีจุดมุงหมายในการสื่อสารใน
เรื่องนี้มากนัก เชน ญาติผูดูแลพูดถึงความคาดหวังของตนเองวาอยากใหผูปวยหาย เลาถึงอดีตของ
ผูปวยวาสมบูรณแข็งแรงดีมีอาการปวดทองอยางเดียว ไมเคยมีโรคภัยอะไร และพูดถึงการวินิจฉัย
การสั่งยาของแพทย เปนตน
#6.3 [จิตอาสา-2-0.36-2.13] [วีดีทัศน]
1.

ผูดูแล1 →

((ผงกศรีษะ)) เจา (.) ไอตี้อัน (.) ((สายหนา))

2.

→

เอามาอุยมารักษากอเพื่อวาจะหื้อเปนหาย

3.

→

หายเจ็บ ((ผงกศรีษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))
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4.

→

หายปวย ((ผงกศรีษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

5.

→

หายเจ็บตอง ((ผงกศรีษะ)) ((หลับตา))

6.

→

((ขยับมือขวาขึ้นลง))

7.

→

คนเฒามันเจ็บ ↑ ตอง ((ผงกศรีษะ))

8.

→

((มือขวาจับขอบโตะ))

9.

→

ตี้เปนเอามาเนี่ย คือเปน (.)

10.

จิตอาสา →

อื้ม :: ((ผงกศีรษะ))

11.

ผูดูแล1 →

จะมายา ↑ ตองเนี่ย

12.

→

((เอามือขยับไปที่ทอง)) ((กมศีรษะ)) ((หลับตา))

13.

→

เจ็บ ↑ ตองเนี่ย (.)

14.

จิตอาสา

อื้ม :: คะ ((ผงกศีรษะ))

15.

ผูดูแล1

แตเปน ((สายหนา)) ตอบดวยใจจริงวา (.)

16.

อุยนี่หนา (1.0) ((ยกมือซายขึ้น)) ((มือขวาชี้ที่มือซาย))

17.

เปนกอบะเปน (.) ((เอามือขวาชี้วางบนมือซาย))

18.

เจ็บเกา ((สายหนา))

19.

เมาหัว (.) ((ผงกศีรษะ)) บะเปนความดัน ((สายศีรษะ))

20.

ความดันปกติ (.) เปนกออูไดปกติ (.)

21.

มีอยางเดียวเปนเจ็บตอง ((เอามือขวาจับทอง))

22.

((ผงกศีรษะ)) (.)

23.

อูซื่อซื่อเตอะ (.) ไคหื้อหาย (.) ((ผงกศรีษะ))

24.

ไปยะหยั่งใดเอี้ย

25.

อื้ม ::

26.

มันมันเปนกั๊ด ((เอามือขวาจับทอง)) ((ผงกศีรษะ))

27.

จิตอาสา

คะ
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28.

ผูดูแล1

นึกวาเปนกั๊ดธรรมดา ((ผงกศีรษะ ยกมือขวา))

29.

เปนกอเอายาหื้อหาย ((ขยับมือขวา))

30.

มันกอ ↑ ดีขึ้น ((ผงกศรีษะ))

31.

((สบตาจิตอาสา)) แตไปอยูโฮงยาฮั่นนะ (.)

32.

ผูดูแล1

ไดสี่วัน ((มือขวาชู 4 นิ้ว))

33.

เปนกอบอกวา ((สายหนา)) มันจะใดนี่บะเดี่ยวนี้

34.

เจ็บอยูกา ((ผงกศีรษะ))

35.

เจ็บอยูเอี้ย ((ผงกศีรษะ))

36.

อา (.) ละหมอใหญ ((ยกมือขวา))

37.

เปนกอสงมาเพ ((ผงกศีรษะ))

38.

(.) สงมาเพ ((ขยับมือขวา))

39.

แมกอบอกวาดีกา ((กมศีรษะเล็กนอย))

40.

เปนโฮงยาใหญเอี้ยนอ (.)

41.

จิตอาสา

คะ

42.

ผูดูแล1

กอสงมาปุบ ((ยกมือขวาขยับไปมา))

43.

เปนกอบอกวา ((ยกมือขวาขยับไปมา))

44.

อุยกอตองรอเนี่ยกอน ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

45.

รอไปกอนเนอ (.) รอหื้อจนฮักษาหาย

46.

((เอามือขวาทําทาเหมือนลูบทอง))

47.

จิตอาสา

คะ ((ผงกศรีษะ))

48.

ผูดูแล1

แมกอตองวางใจ ((มือวางที่ทอง))

49.

หมอเพราะวา ((ขยับมือขวาเล็กนอย))

50.

((ขยับตัวไปดานหนาเล็กนอย))

51.

มากอไคหื้อปอหาย
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52.

จิตอาสา

คะ ((ผงกศีรษะ))

53.

ผูดูแล1

เพาะวา (1.0) เปนแปดสิบ

54.

((เอานิ้วชี้มือขวา ชี้บนมือซาย))

55.

เปนยะกานได ((เอานิ้วชี้มือขวา ชี้บนมือซาย))

56.
57.
58.

เปนเตวได ((ผงกศีรษะ))

59.

หื้อพยาบาลนะ

60.

((หันหนาไปดานซาย))

61.

↑ เออ ::: ไคเมื่อแหมแลววันพุกกอมานะ (.)

62.

เฮากอบอกวา (.)

63.

อดทนเอานออุยไดเคาหอง (.)

64.

((ขยับมือขวาขึ้นลงบนขอบโตะ))

65.
66.
67.

ถาเปนวา (.) อุยจะไดผา (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลงบน

กิ๋นได ((ผงกศีรษะ)) เปนสบาย :::
อยางคนเฒานะ (.) ตาเปนฮอนวา ((ยกมือขวา))

ขอบโตะ))
แมกอยอมเซ็นตนอ ((หงายมือซาย))

68.

จิตอาสา

เจา

69.

ผูดูแล1

เออ (.) แมกอยอมเซ็นไคหื้อเปนหาย (.)

70.

แลวแมกอบอก ((มือขวาชี้ตัวเอง))หื้อคนไขวา (.)

71.

วันพุกเนี้ย ((ขยับมือขวาไปที่โตะ))

72.

จะมาหาแหมเนอ ((ผงกศีรษะ)) เอี้ย (.)

73.

พอเปนมา (.) พอเปนผาตัดเปนกอดีขึ้น
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74.

((ขยับมือขวาขึ้นลง))

75.

เปนกอฮูสึกจะมาเอี้ย (1.0)

76.

จิตอาสา

คะ

77.

ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ)) (1.0)

78.

จิตอาสา

ตอนแรกหมอ (.) ((ขยับมือซายผายไปที่ผูดูแล1))

79.

หมอเปนยังบะฮูเตื้อเนาะ (.)

80.

ผูดูแล1

((ผงกศีรษะ))

81.

จิตอาสา

วาเปนโรคอะหยังอี้เนาะ

82.

ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

จากกรณีขางตน ญาติผูแลเปดประเด็นในลักษณะที่เ ปนการบนมากกวาที่จ ะตั้ง ใจนํา
หัวขอเรื่องแนวทางการดูแลผูปวยเขามาพูดคุย เห็นไดจากตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 80 พบวา
เมื่อญาติผูดูแลเปดประเด็นการสนทนาดวยการกลาวถึงผูปวยและอาการ ตัว เจา (.) ไอตี้อัน (.) เอา
มาอุยมารักษา (.) กอเพื่อวาจะหื้อเปนหาย (.) หายเจ็บ หายปวย (.) หายเจ็บตอง คนเฒามันเจ็บตอง
(.) ตี้เปนเอามาเนี่ย (.) คือเปน ::: อื้ม ::: ผูดูแล1 จะมายาตองเนี่ย เจ็บตองเนี่ย จิตอาสากลาววา อื้ม
::: คะ ซึ่งญาติผูดูแลพูดตออีกวา แตเปนตอบดวยใจจริงวาอุยนี่หนา (.) เปนกอบะ ↑ เปน ::: เจ็บ
เกาท (.) เมาหัว (.) บะเปนความดัน (.) ความดันปกติ (.) เปนกออูไดปกติ (.) มีอยางเดียวเปนเจ็บตอง
อูซื่อ ๆ เตอะ ไคหื้อหายไปยะหยั่งใด ↑ เอี้ย จะเห็นไดวาจิตอาสาจะขอมูลที่ญาติผูดูแลตั้งเปน
ขอสังเกตและจดจําไว แตไมพูดคุยสานตอทันทีทันใด จะเก็บเรื่องการทดสอบการรับรูเรื่องโรคของ
ผูปวยและการดําเนินโรคไวกอน อยางไรก็ตามการเปดประเด็นในครั้งนี้จะกลายเปนหัวขอของการ
พูดคุยอีกครั้งในบทพูดตอไป จิตอาสาจะพูดคุยอยางจริงจังอีกครั้งเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่ง จิต
อาสา คะ (.) ตอนแรกหมอ (3.0) หมอเปนยังบะฮูเตื้อเนาะวา (.) เปนโรคอะหยังอี้เนาะ
การทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยและการดําเนินโรค
จิตอาสาเริ่มทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยโดยการใชคําถามรวมกับการใชเทคนิค
การอางถึง บุคคลที่ 3 โดยการตั้ง คําถามนี้จ ะเกิดตอเนื่องจากการแนะนําตัวซึ่ง เปนกรณีที่เกิดขึ้น
บอยครั้งในงานวิจัยนี้
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#6.4 [จิตอาสา-1330-0.01-0.54] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

แมโสภาเนาะ ((วางมือที่หนาอก))

2.

ตะวาเฮาเจอกั๋น (.) ละเนาะ

3.

พอดีนอง ((เอามือแตะหนาอก 2 ครั้ง))

4.

แนะนําตั๋วแหมรอบนองเปนพยาบาลตี้ (2.0)

5.

ดูแลคนไข (.) เกี่ยวกับมะเร็งหรือโรคอื่นอื่น กอได

6.

แตเปน (.) รักษา °ไมไดละ°

7.

ประมาณหยั่งอั้นเนาะ (.) ละกอ(2.0)

8.

กอคือมาอูกั๋นกอน

9.

ทีนี้ ↑ เนี้ย ขอถามแหมกํา ↑ แหมรอบ

10.

→

แมฮูวา (.) คุณ (.) ตาเปนโรคอะหยังเอาะ

11.

ผูดูแล

→

เปนโรคมะเร็ง ((พยักหนา))

12.

จิตอาสา

→

ที่ :::

13.

ผูดูแล

→

>ที่ปอด<

14.

จิตอาสา

→

ที่ปอด (.) เริ่ม (.) เริ่มตี้ปอดหรอ ((ผงกศีรษะ))

15.

ผูดูแล

→

((เอามือแตะที่คอ))ตอนแรกอยูที่กลองเสียง

16.

จิตอาสา

→

เออ (.) กลองเสียง (.) ละบาเดียวนี้มันไปปอดละ (.)

→

แสดงวามันลามนอ หมอวา (.) เปนระยะ :::

17.
18.

ผูดูแล

→

.ฮฮฮ (2.0) สุดทาย :::

19.

จิตอาสา

→

คุณลุงฮูแคไหน(3.0)

20.

วาเปนระยะสุดทายนี้ฮูกอ

21.

อามะเร็งนี้คงฮูแนนอน (2.0) แตฮูกอวา :::

22.

ผูดูแล

ระยะสุดทายนี้ (.) ปที่แลวละหนา (2.0) ปหาแปด
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จากบทสนทนาดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาจิตอาสากําลังใชทฤษฎีของการใหการดูแล
แบบประคับประคองที่เนนผูปวยเปนศูนยกลางและตองพยายามทําใหความเป นกลางเกิดขึ้น เห็นได
จากบรรทัดที่ 17 – 19 จิตอาสาเลือกใชคําวา หมอวา (.) เปนระยะ ::: เปนการเวนไวใหญาติผูดูแล
ตอบเอง ซึ่งคําตอบของญาติผูดูแลจะแสดงไดวาญาติผูดูแลรูเรื่องนี้มาดวยตัวเองแลว การกลาวเชนนี้มิได
เปนการทึกทักของจิตอาสาเพราะจิตอาสายังอางหมอซึ่งเปนบุคคลที่ 3 วาเปนคนบอกขอมูลของผูปวย
ใหญาติผูดูแลรู การอางอิงบุคคลที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อจิตอาสาตองการทําใหบทพูดของตนเองมีความเปน
กลาง จิตอาสาจะไมกลาววาตัวจิตอาสารูและบอกวาผูปวยในการดูแลของญาติคนนี้เปนมะเร็งแตจิต
อาสาใชการบอกเลาดวยตัวญาติผูดูแลเองและจากคําบอกของหมอซึ่งทําใหญาติผูดูแลเขาใจโรคที่
ผูปวยเปนอยูวาอยูในขั้นใดแลว
นอกจากนั้นในบางกรณียังมีการสอบถามถึงการยอมรับกับสาเหตุที่เกิดโรคและอาการที่
เกิดขึ้น
#6.5 [จิตอาสา-1802-2.12-3.05] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

2.
3.

→

พี่คะ (.) แลวก็แบบ

→

คุณยายมีโรคประจ๋ําตั๋วอะหยังผอง (.) ปฮูกอ

ผูดูแล

((นับนิ้ว)) หัวใจ (.) ความดัน (.) เบาหวาน (.)

4.

เกาท (.) นิ่วในถุงน้ําดี (.) ตับแข็ง (.)

5.

ละ (.) เห็นสุดทายสุดเห็นวาจะเปน

6.

โรคกระเพาะ (.) มีมาตวยคะ

7.

เพราะแกกิ๋นยาเยอะ (.) ละกิ๋นขาวไดหนอย

8.

จิตอาสา

เปนครบเลยเนาะ

9.

ผูดูแล

คะ ((พยักหนา)) ((ยิ้ม))

10.

จิตอาสา

11.

→

ยอมรับไหม

→

ยอมรับโรคอาการของคุณยายไหม

12.

ผูดูแล

→

ถาตั๋วเฮากอบะอยากจะยอมรับอะ ((เงยหนา))

13.

จิตอาสา

→

อืม

14.

ผูดูแล

→

แตดวยอายุ (.) และกอแกทําตั๋ว ::: ((ผายมือ))
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15.

→

แกทําตั๋วตั้งแต :::

16.

→

ตอนตี้แกทํา (.) มีแรงอะหยัง (.) แกทําตั๋ว :::

17.

จิตอาสา

ยังไงคะ

18.

ผูดูแล

นะ (.) กิ๋นเหลา (.) สูบบุหรี่

19.

แตตอนหั้น (.) เฮากอหนอย

20.

เฮากออูอะหยังกอบะได (.) เนาะ

21.

เฮาก็เฮียนอยู (.) เฮาอูอะหยังบะได

22.

แตมาเห็นผลรับกอคือ .ฮฮฮ นะ

23.

กิ๋นเสร็จละมันเปนจะเอี้ยะ ฮฮฮ ((ผงกหัว))

24.

ไดเสียมาอยางนึงมันกอ (.) เสีย (.) เสีย ↑ ทุก อยาง

25.

ทุกอยาง (.) มันเหมือนรถ

26.

มันเปลี่ยนบะไดเนาะ ((ผงกหัว))

27.

จิตอาสา

คะ

ในขั้นตอนนี้มีความสําคัญประการหนึ่งคือเปนชวงที่จิตอาสาใชโอกาสที่ญาติผูดูแลพูดถึง
โรคที่ผูปวยเปนอยู ซึ่งญาติผูดูแลรับรู (awareness) บรรทัดที่ 10 – 16 จิตอาสาเริ่มใชคําถามเพื่อ
ประเมินถึงการรับรูเกี่ยวกับโรคของผูปวยในการดูแลของญาติผูดูแลดวยคําถามวา แลวก็แบบคุณยาย
มีโรคประจ๋ําตั๋วอะหยังผอง ปฮูกอ ผูดูแล ถาตั๋วเฮากอบะอยากจะยอมรับอะ ((เงยหนา)) จิตอาสาตอบ
ในบรรทัดที่ 13เพียงวา อืม ::: ผูดูแลจึงกลาวตอในบรรทัดที่14-16 วา แตดวยอายุ และกอแกทําตั๋ว :::
((ผายมือ)) แกทําตั๋วตั้งแต ::: ตอนตี้แกทํา มีแรงอะหยัง แกทําตั๋ว ::: แสดงถึงวาจิตอาสาพยายาม
ประเมินถึงการยอมรับในโรคและอาการของผูปวยในความคิดของญาติผูดูแล การพูดคุยเพื่อประเมิน
การยอมรับของญาติผูดูแล ในขั้นตอนนี้ใชการถามและการตอบเปนกลไกหลักและหากวิเคราะหการ
ใชภาษาในการบรรยายโรคภัยรวมทั้งลักษณะอาการของผูปวย ก็พอจะทําใหจิตอาสารูวาญาติผูดูแล
รับรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แตในขั้นตอนนี้จิตอาสาพยายามรู แตไมไดตองการประเมินวาผูปวย
และญาติผูดูแลยอมรับความตายที่เกิดขึ้นมากนอยอยางไร
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#6.6 [จิตอาสา-1602-3.47-5.23] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

→

โรคตอมลูกหมากโต

2.

→

หรือวากอนมะเร็งที่ตอมลูกหมาก (.) นะเจา

3.

→

อากานกอคือวา (.)

4.

→

ไอกอนตีต้ อมลูกหมากเนี่ย

5.

→

มัน (.) จะขยายใหญขึ้นเรื่อยเรื่อย

6.

→

แตกอนเนี่ย (.) มันกอ (.) บะใจวาอยูตี้เดียว

7.

→

มันกอจะลามไประบบอื่นของรางกาย (.) ตวยอี้เจา

8.

ผูดูแล

9.

จิตอาสา

10.

ผูดูแล

11.

จิตอาสา

12.

ผูดูแล

13.

จิตอาสา

คับ ((พยักหนา))
→

มันกอ (.) จะลามไปตี้กระดูกเนาะ
คับ ((พยักหนา))

→

เออ :: มันกอจะลามไปตี้ปอด
คับ ((พยักหนา))

→

และบางที (.) มันกอจะลามไปขึ้นสมอง

14.

เพราะวา (.) ไอตั๋วมะเร็งเนี่ยนะเจา :::

15.

มันไปกุตี้ (.) กุหน (.) กุแหงนะ

16.

ผูดูแล

คับผม ((พยักหนา)) คับ

17.

จิตอาสา

เมื่อถึงระยะเวลา (.) ของมันเนาะ

18.

ผูดูแล

คับ

19.

จิตอาสา

20.

ผูดูแล

21.

จิตอาสา

→

และวันนึ่ง (.) อีปอกอจะมีอากานอิดเนาะ
คับ

→

อิด จวยเหลือตั๋วเกาบะได (.) อยางเอี้ยคะเนาะ

22.

ละกอ (.) เกยมีคนถามกอคะ

23.

ถาปอเหนื่อยมากมาก
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24.

หรือพอหยุดหายใจไป (.) อยางเอี้ยเนาะ ((ผงกหัว))

25.

จะหื้อหมอ (.) จวยกอ

26.

ผูดูแล

กอคงปลอยเปนไปอยางสงบ ((พยักหนา))

27.

เอี้ยคับเนาะ (.) เฮากึ๋ดวาเฮาทําใจ

28.

→

เพราะขางขางบานผม (.) กอเปนเอี้ยคนคับ

29.

จิตอาสา

เปนเปนอยางใดเจา

30.

ผูดูแล

เปนเปนละ (.) มันจะลามไปเรื่อยเรื่อยอะคับ

31.

มะเร็งเนี่ยเนาะคับ (2.0) เนาะ

32.

คราวที่แลวเปนติดตับ

33.

บะเดี่ยวรูสึกวา (.) จะติดปอดละคับ

34.

จิตอาสา

อื้ม :::

35.

ผูดูแล

คนขางบาน (.) กออยูติดติด (.) บานผมนะคับผม

36.

จิตอาสา

อื้ม ::: เจา (.) ละบะเดี่ยวนี้ (.) เปนมีอยูกอคะ

37.

ผูดูแล

เปนมีคับ

38.

แตเปนกอ (.) เปนมาหลายปละนะคับ

39.

จิตอาสา

อื้ม :::: ละเปนกออยูบานกะวาเปนเอามาโฮงยาคะ

40.

ผูดูแล

หมอนัดเปนกอมาเรื่อยเรื่อยคับ

41.

จิตอาสา

ออ :::

42.

ผูดูแล

แกกอทําเคโม (.) อะหยังไปเรื่อยเรื่อย (.) คับ

43.

จิตอาสา

44.

ผูดูแล

45.

จิตอาสา

46.

→

ออ (.) เจา (.) กรณีของปอมันคนละอยางกั๋นเนาะ
คับ ((พยักหนา))

→

อันนั้น (.) เปนยังชวยเหลือตัวเองไดเนาะ

→

แตอันนี้ปอเปนบะมีใค
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47.

→

ปอจวยเหลือตั๋วเองบะไดเนาะ (.) สุมาเตอะ

48.

ผูดูแล

→

แมนละคับ = เปนแกคับ = เขาใจคับ ((พยักหนา))

49.

จิตอาสา

→

เขาใจเนาะ

50.

→

แลวอัน (.) อายคิดวา

51.

→

ตอนนี้จะวางแผนในกานรักษาอุย (.) อยางใดเจา

กรณีศึกษาขางตนเปนอีกกรณีหนึ่งที่จิตอาสาพูดคุยกับญาติผูดูแลในเรื่องการลุกลามของ
โรคและอาการที่เหมือนวาจะแยลง (deterioration) บรรทัดที่ 1-7จิตอาสาเริ่มกลาวถึงการดําเนิน
โรคเปนลําดับขั้นดวยคําพูดทีเขาใจงายวา โรคตอมลูกหมากโตหรือวากอนมะเร็งที่ตอมลูกหมาก (.)
นะเจา อากานกอคือวา(. ไอกอนตีต้ อมลูกหมากเนี่ย มัน (.) จะขยายใหญขึ้นเรื่อยเรื่อย แตกอนเนี่ย (.)
มันกอ (.) บะใจวาอยูตี้เดียวมันกอจะลามไประบบอื่นของรางกาย (.) ตวยอี้เจา หลังจากที่จิตอาสาเปด
ประเด็นไปแลว จิตอาสายังชวนญาติผูแลพูดคุยเรื่องอาการและการดําเนินโรค หากเราวิเคราะหการ
สนทนาในแตละชวงเราจะพบวา จิตอาสาคอย ๆ คุยเรื่องของอาการและการลุกลามของโรคทีละขั้น
และเนื้อหาของการพูดคุยทําใหมองเห็นระดับความรุนแรงของโรคมากขึ้นตามลําดับ ดังเชนในบรรทัด
ที่ 9 11 13 19 และ 21 นอกจากนั้นในการสนทนานี้ยังพบวาญาติผูดูแลมีการอางอิงถึงผูปวยที่เปน
บุคคลที่สามวามีอาการลักษณะเดียวกัน ในบรรทัด 28 ซึ่ง จิตอาสาพูดคุยเผื่อถามตอจนเกิดความ
เขาใจ เปดโอกาสใหญาติผูดูแลไดเลาถึงความเขาใจ ในบรรทัดที่ 43 จิตอาสากลาววา ออ (.) เจา (.)
กรณีของปอมัน ::: มันคนละอยางกั๋นเนาะและบรรทัดที่ 45 -47 จิตอาสามีการเทียบเคียงอาการของ
ผูปวยทั้ง 2 คนเพื่อสรางความเขาใจ โดยจิตอาสากลาวในบรรทัดที่ 45 วา อันนั้นเปนยังชวยเหลือ
ตัวเองไดเนาะ แตอันนี้ปอเปนบะมีใค ปอจวยเหลือตั๋วเองบะไดเนาะ (.) สุมาเตอะ จากคําพูดดังกลาว
ของจิตอาสาชวยใหญาติผูดูแลคิดตามและกลาวตอบที่แสดงถึงความเขาใจดังในบรรทัดที่ 48 แมนละ
คับ = เปนแกคับ = เขาใจคับ ((พยักหนา)) และเมื่อจิตอาสาเห็นวาญาติผูดูแลเกิดการยอมรับและ
เขาใจมากขึ้นแลว จึงเขาสูการใหคําแนะนําเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปตอไป ดังในบรรทัดที่
49 -51 จิตอาสากลาววา เขาใจเนาะแลวอัน (.) อายคิดวาตอนนี้จะวางแผนในกานรักษาอุยอยางใด
เจา
การใหคําปรึกษา / การแนะนํา
ในกรณีที่จิตอาสาพูดคุยญาติผูแลเกี่ยวกับการวางแผนรับมือกับการดูแลผูปวย (advice
giving) ทําใหเกิดพูดคุยถึงการดําเนินของโรคที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตและเพื่อเปดประเด็นญาติ
ผูดูแลทั้ง 2 คน เกิดการวางแผนรวมกันในการดูแลผูปวยของครอบครัว
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#6.7 [จิตอาสา-1740-2.15-3.47] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

มีความหวังเนาะ (.)

2.

ขอใหมีปาฎิหารยใหคุณแมกลับมาเนาะ (.)

3.

แต ↑ สมมุติวามันไมมีปาฏิหารย สมมุติบาดายนะ

4.

นี่คือเรื่อง (.) สมมุตินะ (.)

5.

สมมุติวา ::: แม ::: แมคงไมดีขึ้นกวานี้ละ (.)

6.

แมคงอาจจะตองใสสายจมูกกลับบาน (.)

7.

หรือใสสายฉี่กลับบานอยางเนี่ย (.)

8.

ใครจะเปนคนดูแลคะ (.)

9.

หรือวาเรามีการวางแผน (.) วายังไงไหม

10.

ผูดูแล 2

กอ (.) ไมตองวางแผนอะไร (.)

11.

= เราเปนลูก

12.

เราจะตองทําหนาที่ใหดีที่สุดจน

13.

= จนเทาที่ดีที่สุดแลวกัน

14.

จิตอาสา

คือ :: พี่อนุรักษคิดวา

15.

เราไมตองวางแผน (.) นี่คือแมเรา

16.

ยังไงเรากอตองดูแลคุณแมใหดีที่สุด (.)

17.

→

และพอไชยแสงละคะ (2.0) กึ้ดหยั่งใด

18.

→

ถา ↑ สมมุติวาแมตองเปนอยางอี้

19.

→

แมจะตอง (.) ใสสายจมูกกลับบาน

20.

→

หรือตองใส (.) สายฉี่กลับบาน (.) เงี้ย

21.

→

คือเขาตองนอนอยางเนี้ย

22.

↑ สมมุติ (.) สมมุติบาดายหนา

23.

ปอกึ้ดวาหยั่งใด (.) ถาปกไปบานนะไหวกอ

141
24.

ผูดูแล 1

25.

จิตอาสา

→

° คิดวาบาไหวคับ ° ((สายหัว))
ปอบาไหวเนาะ (.)

26.

ตั๋วปอบาไหวเนาะ (.) ปกติปออยูบานกับใครพอง

27.

อยูกับแม (.) ละมีใครแหม

28.

ผูดูแล 1

อยูตี้บานมันฮูตั๋วอยู (.) อยูนี่บาฮูตัวสักหนอย

29.

จิตอาสา

หมอถามวา (.) สมมุติบาเดียวนี้เนาะ (.)

30.

เปลบาดีกวานีล้ ะ

31.

อากานเปลตึงจะเปนหยั่งเอี๊ยะ

32.

ตองใสสายจมูกเนาะ (.) ใหอาหารทางจมูก

33.

และใสสายฉี่กลับบานเนี้ย

34.

ถาคุณแมปกไปบานในสภาพนี้ (.) นะ

35.

สมมุตินอ (.) คือหมอบอกวา (.)

36.

ปอสมมุติบาดายนะ (.) มันบาใจเรื่องจริงนะ

37.

ปอมันบาไหวละ

38.

บาเดียวนี้ (.) กอตองใสสายจมูกกลับบาน

39.

กับใสสายเยี่ยวปกบาน (.) ไปกอนเอี๊ยะ

40.

→

ปอจะดูแลไหว ↑ กอ

41.

ผูดูแล 1

→

° บาไหว ° ((สายหัว))

42.

จิตอาสา

→

บาไหว (.) ปอคนเดียวบาไหวเนาะ (.)

→

แตถาสมมุติวา (.) ลูกลูกเขามาจวยอี้ไหวกอ

→

ลูกมาดูแลตี้นี้กา (.) กอถาจะดี ((พยักหนา))

43.
44.

ผูดูแล 1

จากการสนทนาขางตนเกี่ยวกับการใหปรึกษาและใหคําแนะนํา ทําใหเห็นไดวาการให
คําปรึกษาแกญาติที่ตองดูแลผูปวยในระยะเปนมากและตองเสียชีวิตนั้น มีหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
รวมถึง การเตรียมพรอมในดานตาง ๆ และการยกสิ่งเหลานี้มาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมในการ
พูดคุยและการรับมือกับ การจากไป ในที่นี้คือการชี้ชวนใหเ ห็นถึงความรวมมือในการชวยกันดูแล
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ผูปวยของคนในครอบครัว ดังที่เห็นจากบรรทัดที่ 17 – 27 จิตอาสากลาววา และพอไชยแสงละคะ
(2.0) กึ้ดหยั่งใด ถา ↑ สมมุติวาแมตองเปนอยางอี้ แมจะตองใสสายจมูกกลับบาน หรือตองใสสายฉี่
กลับบานเงี้ย คือเขาตองนอนอยางเนี้ย ↑ สมมุติ สมมุติบาดายหนา ปอกึ้ดวาหยั่งใด (.) ถาปกไปบาน
นะไหวกอ ผูดูแล 1กลาววา ° คิดวาบาไหวคับ ° ((สายหัว)) จิตอาสากลาวย้ําวา ปอบาไหวเนาะ (.) ตั๋ว
ปอบาไหวเนาะ (.) ปกติปออยูบานกับใครพองอยูกับแม (.) ละมีใครแหม จะเห็นไดวา จิตอาสา
พยายามถามนําเพื่อใหไดคําตอบและนํามาเชื่อมโยงเพื่อใหการเกิดการดูแลผูปวยที่เหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ และในบรรทัดที่ 42-43 จิตอาสากลาวเพื่อเปดโอกาสใหเกิดความชวยเหลือในครอบครัววา บา
ไหว (.) ปอคนเดียวบาไหวเนาะ (.) ถาสมมุติวาลูกลูก (.) เขามาจวยอี้ไหวกอ ซึ่งผูดูแล 1 กลาวตอบใน
บรรทัดที่ 44 วา ลูกมาดูแลตี้นี้กา (.) กอถาจะดี ((พยักหนา)) จะเห็นไดวาขั้นตอนการสนทนาของจิต
อาสาในลักษณะนี้เ ปนการประเมินจากคําพูดที่ญาติผูดูแล 1 และ ผูดูแล 2 กลาวไวกอนหนาและ
ประเมินดูแลววาอาจเกิดปญ หาตามมาหากผูดูแล1 เปนผูดูแลผูปวยคนเดียว แตไมก ลาขอความ
ชวยเหลือจากผูดูแล 2 ดวยตนเอง ดังนั้นจะเห็นไดวาการกลาวซ้ํา ๆ ของจิตอาสาในบทสนทนานี้ จึง
เปนการกลาวย้ําเพื่อขอความชวยเหลือจากคนในครอบครัวใหชวยกันดูแลผูปวยเพราะไมใชหนาที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สรุปไดวาการใหคําแนะนําตอในลักษณะนี้ มีความหมายวาตองการความรวมมืออาศัยคน
ที่อยูรวมกับสิ่งเหลานี้และเขาใจรวมกัน การใหคําปรึกษาในเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจเชนนี้จึงไมใช
การใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเดียว แตตองอาศัยการอยูรวมกันทางสังคม ความ
เขาใจในสภาพแวดลอม ความเปนชุมชนและวัฒนธรรมเดียวกันของทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล
นอกจากนั้นในกรณีศึกษาที่ 6.8 ผูวิจัยพบวา จิตอาสาใหความสําคัญกับหลักพุทธศาสนา
เพราะมีความสอดคลองกับแนวทางที่ไดรับการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ และโดยสวนตัวของผูว จิ ยั
ก็มีความเลื่อมใสในหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอยูแลว ผูวิจัยจึงเชื่อวาการปฏิบัติตามหลักศาสนา
จะชวยใหจิตใจของทั้งผูปวยและญาติผูดูแลสงบแลวก็จะทําใหรางกายของผูปวยและญาติผูดูแลหลั่ง
สารแหงความสุขออกมาทําใหรางกายสดชื่นจิตใจเปนสุข
#6.8 [จิตอาสา-1802-11.19-12.00] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

แลวตอนนี้แกอยากทําอะไรไหมคะคุณยาย ((ยิม้ ))

2.

ผูดูแล

แกอยากทําอะไรไหม ((เอียงคอ))

3.

จิตอาสา

→

ไป ↑ วัด (.) ทํา ↑ บุญหรือวาอะไรไหม (.)

4.

ผูดูแล

→

กออยาก (.)
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5.

→

แกกออยากทํานะ (.) เพราะวา :::

6.

→

เมื่ออาทิตยกอน (.) ตี้เปนมีตักบาตรเทโว

7.

→

กอชวนแกตอนมะคืนวา = เออพรุงนี้แมจะไป

8.

→

เออไปไป (.) แมจะไป

→

อืม :::
พอเจามา = จะเขาไป

11.

→

ขนาดอูกับแฟนวา = เออเฮา

12.

→

ถาแมเดินบะได (.) เฮาใสรถเข็นไปนอ :::

9.

จิตอาสา

10.

ผูดูแล

13.

จิตอาสา

14.

ผูดูแล

15.
16.

จิตอาสา

17.

ผูดูแล

((หัวเราะ))
→

เออ :: แกกอจะเอาขึ้นรถอะหยังเนี้ยแหละ

→

มะเจามากอบะไหว
เหนื่อย (2.0)

→

ปวดเนอ (.) ปวดตั๋ว

18.

→

กอเลยอั้นกอ (.) บอกเอาตังคฮอมมา

19.

→

ตังคแมนั่นแหละ

20.

→

จกมา (.) ฮอมมา (.) กอทําไปหื้อ

→

((หัวเราะ)) ดีละ (.) ละกอ = สาธุเอาเนาะ

21.

จิตอาสา

22.

ผูดูแล

สาธุเอานั้นนะ ((ผงกหัว)) ((ยิ้ม))

23.

จิตอาสา

ดีละคะ (.) ดีใจดวย

24.

ผูดูแล

→

เอาตี้สบายใจตสี้ ุด (.) ละคะ

25.

→

กออยากหือ้ แกทําบุญเยอะเยอะเนาะ (.)

26.

→

หื้อแกจะไดบะตอง (.) ไปกึ๋ดนัก
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ขอมูลจากการสนทนาทําใหเห็นวาจิตอาสาและญาติผูดูแลยังใชศาสนาและวัฒนธรรม
แหงการทําบุญและตักบาตร การไปวัดในวันเทศกาลมาใชเปนองคประกอบในการพูดคุย เห็นไดจาก
จิตอาสาชวนพูดคุยเกี่ยวกับการทําบุญตั้งแตในบรรทัดที่ 3 จนกระทั่งจบการสนทนา ไป ↑ วัด (.) ทํา
↑ บุญหรือวาอะไรไหม (.) เปนคนแนวนั้นไหม ผูดูแลกลาวตอบวา กออยาก (.) แกกออยากทํานะ (.)
เพราะวา :: เมื่ออาทิตยกอน (.) ตี้เปนมีตักบาตรเทโว กอชวนแกตอนมะคืนวา = เออพรุงนี้แมจะไป
เออไปไป (.) แมจะไป จิตอาสากลาววา อืม ::: ผูดูแลเลาเพิ่มอีกวา พอเจามา = จะเขาไปขนาดอูกับ
แฟนวา = เออเฮา (.) ถาแมเดินบะได (.) เฮาใสรถเข็นไปนอ ::: เออ :: แกกอจะเอาขึ้นรถอะหยังเนี้ย
แหละ มะเจามากอบะไหว จิตอาสา เหนื่อย(2.0) ผูดูแล ปวดเนอ (. )ปวดตั๋ว กอเลยอั้นกอ (.) บอก
เอาตังคฮอมมา ตังคแมนั่นแหละ จกมา (.) ฮอมมา (.) กอทําไปหื้อ จิตอาสา ((หัวเราะ))ดีละ (.) ละกอ
= สาธุเอาเนาะ ผูดูแล สาธุเอานั้นนะ ((ผงกหัว)) ((ยิ้ม))
จากที่กลาวขางตนจะเห็นถึงการจัดการความวิตกกังวลรวมกันทั้งจิตอาสาและญาติผดู แู ล
ดวยการใหความสําคัญ กับ ศาสนาและการทําบุญเปนลักษณะเฉพาะของสัง คมชนบทไทย คนใน
หมูบานอาศัยอยูใกลวัดและมีวิถีชีวิตผูก พันอยูกับ วัด การสื่อสารในเรื่องความกัง วลที่ป รากฏใน
งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนในพื้นที่ไมไดอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรเพียงอยาง
เดียวในการอธิบายเรื่องของการจัดการโรคภัยไขเจ็บและความกังวลแตอาศัยเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งเปน
เรื่องของวัฒนธรรมดวย และภายหลังจากที่จิตอาสาคุยกับญาติผูดูแลเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับ
การจากไปที่จะเกิดขึ้นแลว จิตอาสาก็เขาสูขั้นตอนสุดทายคือการออกจากบริบทเรื่องการรับมือกับ
การจากไปของผูปวย หรือการยุติการพูดคุย
การยุติการพูดคุยหรือออกจากบริบทเรื่องการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ในการวิจัยนี้พบวาในการยุติการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยใน
บางกรณีก็จะยุติอยางถาวรแตในบางกรณีก็ยุติแคชั่วคราว จิตอาสาจะกลับมาอีกหลายครั้ง จํานวน
ครั้งที่กลับมาพูดคุยขึ้นอยูกับวาญาติผูดูแลเตรียมพรอมกับการจากไปของผูปวยมากนอยอยางไร โดย
การแนะนําจะแบงออกเปน 2 แบบ คือ
ในกรณีที่ญาติผูดูแลรับไดและเตรียมตัวโดยการพูดคุยกับครอบครัวมาแลว จิตอาสาก็จะ
สบายใจและจะไมกลับมาพูดคุยบอยแตจะยุติการสนทนาดวยการใหกําลังใจแกญาติผูดูแลในการดูแล
ผูปวย ชื่นชมวาครอบครัวทุกคนทําดีที่สุดแลว ดีใจแทนผูปวยที่มีครอบครัวดีเชนนี้ ดูแลผูปวยไดดีมาก ๆ
และในบางกรณีก็จะแนะนําใหญาติผูดูแลรักษาสุขภาพ
ในอีกกรณีหนึ่งหากจิตอาสาประเมินแลวและพิจารณาวายังมีปญหาก็จะกลับมาคุยหลาย
ครั้งรวมทั้งแนะนําทางออกใหแกครอบครัว โดยหากพบวาไมมีปญหาดานการเงินในการดูแลผูปวย
เพราะมีลูกหลายคน ก็จะแนะนําใหไปพูดคุยกันวาใหรวมมือกันไมใชหนาที่ญาติของคนใดคนหนึ่ง หรือ
หากประเมินแลววามีปญหาทางการเงินก็จะขอหมายเลขโทรศัพท เพื่อจิตอาสาจะไดประสานขอความ
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ชวยเหลือจากสังคมสงเคราะหใหตอไป ดังแผนภาพที่ 3 แสดงขอคนพบเกี่ยวกับการยุติการสนทนา
ระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแล
การยุติการพูดคุยหรือออกจากบริบทเรื่องการ
รับมือกับการจากไปของผูป วย
จิตอาสาประเมินแลววามั่นใจวาญาติผดู ูแลมีการเตรียม
ความพรอม

จิตอาสาประเมินแลววามั่นใจวาญาติผดู ูแลขาดการแตรีมความพรอม
(นัดติดตามผลตอ)

ชวนคุยเรื่องความประทับใจระหวางผูปวยและ
ญาติฯ

ประสานงานกับสังคมสงเคราะห/หนวยงานอื่น

กลาวชื่นชมวาญาติผดู ูแลทําไดดีแลว

เนนถึงประโยชนของการตกลงกัน
ในครอบครัว

กลาวคําใหกําลังใจ

แนะนําไมใหใหญาติคนใดคนหนึ่งรับภาระนี้คนเดียว

แนะนําการรักษาสุขภาพของญาติผูดูแล

แผนภาพที่ 3 แสดงขอคนพบเกี่ยวกับการยุติการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแล
บทพูดที่ 6.9 นี้ แสดงใหเห็นวาจิตอาสาออกจากบริบทแนวทางการรับมือกับการจากไป
ของผูปวยดวยการชื่นชม พูดกันแตในสิ่งดี ๆ และเปนกําลังใจใหญาติผูดูแล
#6.9 [จิตอาสา-1635-24.52-25.31] [วีดีทศั น]
1.

ผูดูแล

→

คือ (.) แกฮักแมนะ

2.

→

คือ (.) มีอะหยังเอี๊ยะ

3.

→

แกจะถาม (.) แมกอหื้อจวยไป ((ผายมือเล็กนอย))

4.

→

อะหยังไป (.) มีอะหยัง (.) แกผิดอะหยัง (.) แม

5.

→

อภัยทูก ::: อยาง ↑ เพราะ (.) อันนี้กอ

6.

→

กอบาฮูนะ (.) ((ยกมือขึ้นเล็กนอย))

7.

→

แมอาจจะ :: แมคิดวาเอี๊ยะ

8.

→

เพราะเฮาหื้ออภัยแกตลอดไง ((เสียงสั่น))
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9.

จิตอาสา

→

ดีคะ ↑ โจกดีละ

10.

→

ลุงอินทรกอโจกดีมากมาก = บางคนตี้เปล

11.

→

บามีลูก (.) บามีเมียเนอะ ((ผายมือ))

12.

→

เทาตี้คุณพยาบาลหันมา (.) เอี๊ยะเนอะ

13.

→

° มันบามีใครมาผอ ° มันนาเอ็นดูแตนะเจาเนอะ

14.

ผูดูแล

โอย ::: แมทําใจบาไดหรอก ((สายหัว))

15.

จิตอาสา

แตนี้ (.) แมขนาดเปนแคนองสาวเนอะ

16.

ยังดูแลอยางเนี้ย ((จับมือ))

17.

ละเดี๋ยว (.) อีกหนอยลูกสาวแม (.) กอจะมาดูแลแม

18.

ผูดูแล

19.

จิตอาสา

20.

ผูดูแล

เจา (.) ภาวนาขอหื้อเปนหยั่งอั้นเนอะ ((หัวเราะ))
→

ถาหยั่งใดกอ (.) เปนกําลังใจหื้อเนอเจา
เจาเจา

บทสนทนาขางตน เกิดขึ้นภายหลังจากที่จิตอาสารูวาญาติผูดูแลมีการเตรียมตัวรับมือกับ
การจากไปของผูปวยและยอมรับไดแลว จิตอาสาจะเปดโอกาสใหญาติผูดูแลเลาถึงความประทับใจ
หรือเรื่องดี ๆ ภายในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหญาติผูดูแลรูสึกอิ่มเอมใจและมีกําลังใจในการดูแลผูปวยตอ
เห็นไดจากบรรทัดที่ 1-8 ญาติผูดูแลกลาวถึงความรูสึกดี ๆ ของตนที่มีตอผูปวย คือ (.) แกฮักแมนะคือ
(.) มีอะหยังเอี๊ยะ แกจะถาม (.) แมกอหื้อจวยไป ((ผายมือเล็กนอย))อะหยังไป (.) มีอะหยัง (.) แก
ผิดอะหยัง (.) แมอภัยทูก ::: อยาง ↑ เพราะ (.) อันนี้กอ (.) กอบาฮูนะ (.) ((ยกมือขึ้นเล็กนอย)) แม
อาจจะ :: แมคิดวาเอี๊ยะ (.) เพราะเฮาหื้ออภัยแกตลอดไง ((เสียงสั่น )) และจิตอาสาก็เนนย้ําถึง
ความรูสึกดี ๆ นั้น สงผลใหการยุติการสนทนาเปนไปอยางราบรื่นและญาติผูดูแลหัวเราะได มีความสุข
จิตอาสาก็กลาวคําพูดที่คลอยตาม ดังจะเห็นในบรรทัดที่ 9-13 จิตอาสากลาววา คะ โจกดีละ ลุงอินทร
กอโจกดีมากมาก = บางคนตี้เปลบามีลูก (.) บามีเมียเนอะ ((ผายมือ)) เทาตี้คุณพยาบาลหันมา (.)
เอี๊ยะเนอะ° มันบามีใครมาผอ°มันนาเอ็นดูแตนะเจาเนอะ และจิตอาสาก็กลาวใหกําลังใจในตอนทาย
ของการสนทนา บรรทัดที่ 19 ถาหยั่งใดกอ (.) เปนกําลังใจหื้อเนอเจา
และในบทสนทนาที่ 6.10 พบวาจิตอาสาประเมินตลอดทั้งการสนทนาแลวพบวาญาติผูดูแล
ยอมรับกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นแตยังไมไดพูดคุยกันในครอบครัว ซึ่งจิตอาสาจะแนะนําวิธีการพูดคุย
และนัดติดตามผลตอ
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#6.10 [จิตอาสา-1330-19.22-20.29] [วีดีทัศน]
1.

จิตอาสา

→

อูกั๋นกอนกา (2.0)

2.

อันนี้เฮาอูกับแม (.) อูกับลูกตวยนะ

3.

ละกอ (.) คุณตาตวย

4.

ผูดูแล

ลูกฮั้นมัน (.) เอาเฮาวานะ

5.
6.

เอายายวา ((ผงกหัว))
จิตอาสา

อี้ (.) เอาเฮาวากะ

7.

เพราะวา :: เกยมี (.) มันตองอูพรอม ::: กั๋น

8.

ละกอ (.) พรอมกับคุณตาตวย

9.

เพราะคุณตาเปลฮูตั๋วอยู

10.

ถาเปลบาฮูตั๋วกอวาไปอยาง

11.

ผูดูแล

12.
13.

→

ยายไปบาน (.) ยายกอบอกหื้อลูก

→

ลูกกอโอเค (.) เอาหยั่งแมวาเตอะ

จิตอาสา

ยังไงละกอ (.) แวะมาเซ็นตตรงนั้นเหีย

14.

อันนี้คือ (.) จะอูเรื่องประเด็นหลักตวย

15.

เพราะวาตั้งแตตะวาละ

16.

เดียวรออูเรื่องนี้แหมกํา

17.

เพราะวาเผื่อ (.) เฮาอูเผื่อไว

18.

ผูดูแล

เจา (.) มันตึง (.) มันตึงจะเกิดขึ้น

19.

จิตอาสา

อาถูกถูก

20.

ผูดูแล

ยายนะ ↑ ฮู :::

21.

จิตอาสา

ตึงจะเกิด (.) บาชา (.) กอเร็ว

22.

ผูดูแล

((พยักหนา))

23.

จิตอาสา

→

พอถึงเวลาเกิดจริงจริง (.) เฮาจะเตรียม (.)
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24.

→

ออ (.) เฮาเกยอูไวละ (.)

25.

→

วาอันนี้นี้เนอ

26.

→

จะตองบาไดมาตอง เอา ยะใดดีหา

27.

→

เฮาจะใส (.) เฮาจะ>บาใส< >บาใส< >บาใส<

28.

→

มันจะมาลังเลตอนนั้นแมนกอ

29.

→

เฮากอตัดสินใจไปเลยนอ (.)

30.

→

เออ (.) ถาปอเปลจะไปตายบานกอจะไดยะหยั่งใด

31.

ผูดูแล

ตางญาติปอเปลกอ (2.0)

32.

ไอนองตี้ตะคืนนะ

33.

(.) กอเปนญาติตางปอ (.) เปนนอง (.) นองตาเนี้ย

34.

จิตอาสา

มันจะไดไปอูกั๋น (.) เอี๊ยะนอแมนอ

35.

ผูดูแล

((พยักหนา)) เจา

36.

จิตอาสา

→

เตาเอี๊ยะนะเจา (.) แม

37.

→

ละเดียวเฮาปะกั๋นอยูนั้นนะแม

38.

→

พรุงนี้เฮากอปะกั๋น

39.

→

เดียวจะหื้อเปล (.) ไปเยี่ยมบานแหมกํา

40.

ผูดูแล

คะ ((ยกมือไหว))ขอบคุณหลายหลาย

ในบทสนทนานี้ แมวาญาติจะกลาววามีการเตรียมการรับมือกับการจากไปขงผูปวยบาง
แลว ดังเชนในบรรทัดที่ 11 และ 12 ญาติผูดูแลเลาใหจิตอาสาฟงวาลูก ๆ ตามใจแม ใหแมตัดสินใจ
เรื่องการรักษาของพอ ดังคําพูดที่วา ยายไปบาน (.) ยายกอบอกหื้อลูก ลูกกอโอเค (.) เอาหยั่งแมวา
เตอะ แตจิตอาสาก็ยัง พยายามยกตัวอยางเพื่อใหขอมูล เติม เพราะตองการใหเกิดการพูดคุยใน
ครอบครัวอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น ดังเชนในบรรทัดที่ 23-30 ที่จิตอาสาพยายามพูดยกตัวยางกรณีอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อใหญาติผูดูแลใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในครอบครัว เพราะจากที่จิตอาสา
ประเมินขอมูลจากการสนทนาที่ผานมาตั้งแตเริ่มตน จิตอาสาคาดวานาจะเกิดความยากในการตัดสินใจ
ใหการรักษาผูปวยอยางแนนอนพรอมทั้งย้ําวาใหไปพูดคุยใหชัดเจนอีกครั้ง จิตอาสากลาววา พอถึง
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เวลาเกิดจริงจริง (.) เฮาจะเตรียม (.) ออ (.) เฮาเกยอูไวละ (.) วาอันนี้นี้เนอจะตองบาไดมาตอง เอา
ยะใดดีห าเฮาจะใส (.) เฮาจะ>บาใส< >บาใส < >บาใส < มันจะมาลัง เลตอนนั้น แมนกอ เฮากอ
ตัดสินใจไปเลยนอ (.) เออ (.) ถาปอเปลจะไปตายบานกอจะไดยะหยั่งใด และจิตอาสายุติการสนทนา
ดวยการกลาวถึงการดูแลของทางโรงพยาบาลภายหลังจากนําผูปวยกลับไปบานแลวตอไป ในบรรทัดที่
36-40 จิตอาสากลาววา เตาเอี๊ยะนะเจา (.) แม ละเดียวเฮาปะกั๋นอยูนั้นนะแม พรุงนี้เฮากอปะกั๋น
เดียวจะหื้อเปล (.)ไปเยี่ยมบานแหมกํา ((ยกมือไหว))
นอกจากนั้นผูวิจัยพบวาแมในงานวิจัยนี้จะมีญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs หลายโรค ทั้ง
โรคมะเร็งลุกลามอวัยวะตาง ๆ เบาหวาน เสนเลือดในสมองแตก หัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง จะตางกันก็
เพียงการดําเนินโรค บางโรคมีอาการปวดมาก บางโรคเปนผูปวยติดเตียงแตไมแสดงอาการเจ็บปวด
การดูแลจึงจะแตกตางกันไป แตในการสื่อสารระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลเกี่ยวกับการรับมือกับ
การจากไปของผูปวยระยะสุดทายทุกรายมีโครงสรางการสนทนาที่คลายกัน จะมีสลับก็เพียงเล็กนอย
ขึ้นอยูกับ การประเมินจากการตอบคําถามของญาติผูดูแล ผูวิจัยเชื่อวาการที่ทุกกรณีศึกษามีความ
คลายคลึงกันเพราะอยูภายใตวัฒนธรรมและความเปนอยูทางสังคมเดียวกัน
บทสรุป
ในการศึกษาถึงโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิตอาสาขาง
เตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเพราะ
สามารถเขาถึงปรากฏการณที่มีความซับซอนและใหความสําคัญกับบริบทที่สรางขึ้นในระหวางการ
สนทนาของคนที่กําลังสื่อสารกันและแสดงใหเห็นถึงการสื่อสารทางสังคมที่แทจริงในเชิงประจักษ เนน
ถึงความจริงที่เกิดขึ้นของคูสนทนาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งและสามารถยืนยันความมีตัวตนของผูให
ขอมูลหลักทุกคนได ดวยขอมูลจากวีดีทัศน ผูใหขอมูลหลักทุกคนมีที่มาที่ไป มีหลักฐานรายละเอียดวา
ตรงตามขอบเขตที่งานวิจัยกําหนด สามารถตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความนาเชื่อถือของขอมูลได ที่เรา
อาจไมเคยตัง้ คําถามแบบนี้กับผูใหขอมูลหลักของงานวิจัยในบางกระบวนทัศน
ขอมูลที่ใชตอบคําถามการวิจัยหลัก ๆ ของงานวิจัยนี้เปนการพูดคุยในเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
จํานวนทั้งหมด 10 กรณีศึกษา และขอมูลการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลที่นํามาวิเคราะห
ทําใหประจักษวาโครงสรางการสื่อสารเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยมี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การเปดประเด็น (opening) ทุกกรณีศึกษาเริ่มจากการแนะนําตัวและ
หนาที่ค วามรับ ผิดชอบทางการทํางานของจิ ตอาสา ซึ่ง ถัด มาผูพูด จะตองใชเ ทคนิคในการสรา ง
สัม พันธภาพแบบเยียวยาและใชเ ทคนิ คการตั้ง คํ าถามเพื่อจัดระเบียบทางสัง คมซึ่ง สง ผลตอการ
จัดลําดับการพูดคุยในขั้นตอนตอ ๆ ไป
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ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยและการดําเนินโรค(consolidating
and awareness of operating disease) เปนขั้นตอนที่จิตอาสาใชทฤษฎีของการใหการดูแลแบบ
ประคับประคองที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง ใชการบอกเลาอาการของผูปวยดวยตัวญาติผูดูแลเองและ
ญาติมักกลาวถึงคําวินิจฉัยของแพทยเปนสวนประกอบ ซึ่งในการศึกษานี้พบวาญาติผูแลผูป ว ยทุกรายรูถ งึ
โรคที่ผูปวยและยอมรับได เพราะสวนใหญเกิดจากการเปนผูสูงอายุและบางรายก็เกิดจากการใชชีวิที่
ผานมาในอดีต แตมีบางรายเทานั้นที่รูถึงการดําเนินโรคและการเตรียมตัวในการดูแล ซึ่งถือในขั้นตอน
นี้เปนขั้นตอนที่จิตอาสาใชประเมินถึงการรับรูและวางแผน เพื่อใชในการใหคําปรึกษาในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การใหคําแนะนํา (advice giving) ผูวิจัยพบขอสังเกตจากวิเคราะห
โครงสรางการสนทนาวาในการใหคําแนะนํารวมถึงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับการจาก
ไปของผูปวยนั้น มีหลายอยางเขามาเกี่ยวของ ทั้งความพรอมของครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา และ
การที่จะยกสิ่งเหลานี้มาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมในการพูดคุยและการรับมือกับการจากไป ตอง
อาศัยคนที่อยูรวมกับสิ่งเหลานี้และเขาใจรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 การยุติหรือออกจากบริบทเรื่องการรับมือกับการจากไปของผูปวย (closing
or exit from the context of practices to cope with patient’s death) เปนขั้นตอนสุดทาย
ของการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ในขั้นตอนนี้จิตอาสาจะประเมิน
สถานะการสนทนาเปนครั้งสุดทายจากการเตรียมตัวของญาติผูดูแลผูปวย เพราะหากญาติผูดูแลรับได
และเตรียมตัวโดยการพูดคุยกับครอบครัวมาแลวจิตอาสาก็จะสบายใจและจะไมกลับมาพูดคุยบอย แต
จะยุติการสนทนาดวยการใหกําลังใจแตหากจิตอาสาประเมินแลวและพบวายังไมไดเตรียมตัวหรือไมมี
แนวทางในการดูแลผูปวยจิตอาสาจะแนะนําใหพูดคุยกันในครอบครัวและติดตามผล รวมถึงอาจขอ
ความชวยเหลือจากหนวยที่เกี่ยวของ หรือสังคมสงเคราะหในกรณีมีปญหาทางการเงินตอไป
นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวาในแตละขั้นตอนผูพูดมีเทคนิคและเทคนิคเหลานี้สงผลใหการ
สื่อสารสําเร็จลง ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องเทคนิคที่ใชในการสนทนาของงานวิจัยนี้ในบทถัดไป

บทที่ 7
เทคนิคที่ใชในการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
บทนํา
เพราะบริบทที่งานวิจัยนี้ใหความสําคัญ ไมใชบริบทที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอกโดยทั่วไป แต
เปนบริบท ที่สรางขึ้นระหวางการสนทนาของคูสนทนาที่กําลังสื่อสารกันในเรื่องแนวทางการรับมือกับ
การจากไปของผูปวย ซึ่งเปนบริบทที่มีความละเอียดออน เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงอยางซับซอน
และไวตอความรูสึกของคูสนทนา สงผลใหการศึกษาวิจัยตามวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา ดังเชน
งานวิจัยนีท้ ี่มีความนาสนใจและแตกตาง จากงานวิจัยอื่นเปนอยางมาก
ในการวิเคราะหการสนทนา ผูวิจัยดูวีดิทัศนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบ ศึกษาการพูดคุยทุก
กรณีศึกษารวมทั้งนําขอมูลสวนอื่นจากภาคสนามมาประกอบกัน พบวาในแตละขั้นตอน ทั้งจิตอาสา
และญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs ระยะสุดทาย มีการเลือกใชเทคนิคตางๆ ที่นาสนใจรวมกันและ
แนนอนวาเทคนิคเหลานี้ ถือเปนประเด็นสําคัญที่ชวยใหการสื่อสารสําเร็จลุลวง และผูวิจัยไดพบ
ขอสังเกตที่นาสนใจเพิ่มเติมวา บางเทคนิคนั้นก็ใชครั้งเดียวแตบางเทคนิคและวิธี การพูดคุยก็อาจใช
หลายครั้ง บางเทคนิคใชไดอยางดีเมื่อใชเทคนิคนี้เทคนิคเดียวแตบางเทคนิคอาจตองใชรวมกับวิธีการ
อื่นจึงจะทําใหการพูดคุยเปนไปตามที่ผูพูดตองการ และยังพบวาในการใชเทคนิคตางๆ อาจเกิดขึ้นทั้ง
แบบที่ผูพูดรูตัวและผูพูดไมรูตัว
ในบทนี้ผูวิจัยจึงขอเลือกนําเสนอเทคนิคที่ทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล เลือกนํามาใชใน
ระหวางการสนทนาที่เห็นไดอยางเดนชัดและคูสนทนานํามาใชบอย ๆ จนเปนที่สังเกตได จํานวน 4
เทคนิ ค ได แ ก 1) เทคนิ ค การสร า งสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม (auspicious interactional
environment) 2) เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ (hypothetical question) 3) เทคนิคการ
ใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล (euphemism) และ 4) เทคนิคการอางอิง
บุคคลที่ 3 (third party) ในงานวิจัยนีผ้ ูวิจัยจะนําเสนอโดยการบรรยายประกอบบทสนทนาที่เกิดขึ้น
จริง ทั้งนี้เพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น
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เทคนิคที่ใชในการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในงานวิจัยนี้ใหความสําคัญวิธีการพื้นฐานที่แสดงถึงความหมาย การกําหนดเอกลักษณ
และบทบาทที่สัมพันธกันระหวางคูสนทนา (Sequence organization) และจากการวิเคราะหขอมูล
โดยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาพบวา ญาติผูดูแลมักยอมรับและเห็นคุณคาของขอเสนอทางการ
รักษา ซึ่งโดยสวนใหญมักจะอยูในรูปแบบของการยอมรับอยางเต็มที่ แตการยอมรับในที่เกิดขึ้นนี้มัก
เกิดจากสิ่ง ที่ซอนอยู เชน ความแตกตางในรากฐานทางสัง คม ที่ผูปวยหรือญาติผูดูแลเชื่อวาการ
กลาวถึงวิธีการรักษาโรคและการดูแลผูปวยถือวาเปนการกระทําของผูเชี่ยวชาญ มีอํานาจในการตัดสิน
เกี่ยวกับ เงื่อนไขในการรัก ษา แตอยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่จะเกิดการขัดแยงกันระหวางคู
สนทนานํามาซึ่งการตอตานทั้งในเชิงรับและเชิงรุก นํามาซึ่งการกดดันใหเกิดการพิสูจนเหตุผลหรือ
อธิบายที่เปนการสนับสนุน
แตอยางไรก็ตามเพื่อใหการสนทนาไดผลลัพธที่ใหประโยชน เกิดการยอมรับของญาติ
ผูดูแล จิตอาสามักใชวิธีการเรียงลําดับมุมมองการนําเสนอ (perspectivedisplay sequence (PDS))
เพื่อชวยในการเตรียมความพรอมใหญาติผูดูแลสามารถรับสารหรือขอมูลที่ยากลําบากได ดวยการใช
เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (auspicious interactional environment) โดยผาน
ความเห็นที่สอดคลองตรงกันมิใชการเผชิญหนา เพราะจิตอาสาตองการทําความเขาใจถึงมุมมองของ
ญาติผูดูแลที่มักมีความซับซอนและคํานึงถึงระดับความสามารถของญาติผูดูแลที่แตกตางกัน แตการใช
เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมการปฏิสัมพันธที่จิตอาสาจะสามารถสรางขึ้นในมุมมองของญาติผูดูแล
นี้ ไมใชเพื่อประโยชนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ไมสมดุลระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลแต
อยางใด
#7.1 [จิตอาสา-1802-5.33-6.55] [วีดิทัศน]
1. ผูดูแล

ยอมรับวา (.) ออนะ ((ผงกหัว))

2.

(.) ดีตี้มานอนดูแก (0.1)

3.

ตี้หองพิเศษครั้งลาสุด (.)

4.

ลาสุดเลย ((ผายมือ))ที่นอนหองพิเศษ ↑ ซิบวันเลย

5.

° นี่คือบะไดปก บาน ° ((สายหัว))

6. จิตอาสา

ไมได ((สายหัว)) ดูลูกเลย ::

7. ผูดูแล

อา (.) แกกอบะวาอะหยัง
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8.

° มันเปนชวงหยุดยาว ° ดวย (.)

9.

หยุดยาว (.) ชวงปใหมสงกรานต

10. จิตอาสา

คะ

11. ผูดูแล

กอดูไปนะ

12. จิตอาสา

ก็แมเราเนาะ ((ผงกหัว))

13. ผูดูแล

แกกอเอามาตวย

14. จิตอาสา

อืมดีละ (.) เอามาเยี่ยมหาคุณยายบาง ((ยิม้ ))

15. ผูดูแล

มาหา (.) ละกอปกบาน (.) กออยูกั๋นได ((หัวเราะ))

16. จิตอาสา

→

ดีคะ (.) ดีใจดวย (.)

17.

→

ครอบครัวดี (.) ครอบครัวดีมีชัยไปกวากึ้ง ((หัวเราะ))

18. จิตอาสา

→

ดีละ (.) ละกอ :: ทีนี้คะ

19.

→

หนูอยากถามวา (.) พี่มีความคาดหวัง (.)

20.

→

เกี่ยวกับอาการคุณยายหยัง่ ใด

21. ผูดูแล

→

คาดหวัง ↑ มั้ย (.) ° หื้อแกหาย ° (3.0)

22.

→

มันบะหายหรอก (2.0)

23.

→

แต (.) แตบะอยากหือ้ มันนักไปกวานี้

24. จิตอาสา

ไมอยากใหมันทรุดตัวไปกวานี้ (.)

25.

แลวเราเคยเตรียมใจไหมคะ (.)

26.

สมมติ ::: คิดเลน ๆ (.) เตรียม ↑ มั้ย

27. ผูดูแล

°เออ เตรียมใจไหม° ฮฮฮ

28. จิตอาสา

°เตรียมไวบางไหม°

29. ผูดูแล

ฮูทั้งฮูอะ (.) วาบะเมินหรอก

30.

เพราะดูจากอากานแลวคือมัน :::

31.

ปเดียว = มันลงเวยมาก
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32.

ตั้งแตแกซุด (.) ซุดตี้วานี้หนา (.)

33.

เปนช็อค ((ยกมือ)) น้ําตานต่ํา ((ยกมือ))

34.

น้ําตานแกต่ําอยูครั้งนึง

35.

(.) แลวกอไดมานอนโฮงบาล (.)

36.

ตั้งแตนั้นกอคือซุด (.)

37.

ไดใสตอชวยหายใจ (.) แลวกอซุดเลย

จากตัวอยางบทสนทนาขางตนในบรรทัดที่ 1-15 จิตอาสาและญาติผูดูแลไดคุยกันในเรื่อง
ครอบครัวซึ่งเห็นไดวาบรรยากาศแวดลอมในการพูดคุยเปนไปดวยความผอนคลายและในบรรทัดที่
16-17 จิตอาสายัง กลาวดวยวา ดีคะ (.) ดีใจดว ย (.) ครอบครัวดี (.) ครอบครัวดีมีชัยไปกวากึ้ ง
((หัวเราะ)) แตตอมาจิตอาสานําเขาสูการสอบถามคําถามเกี่ยวกับการเตรียมใจรับมือกับการจากไป
ของผูปวยในความคิดของญาติผูดูแล ตามโครงสรางการสนทนาที่กําหนดไวอยางมีแบบแผนกลาวคือ
ในบรรทัดที่ 18-20 จิตอาสากลาววา ทีนี้คะ (.) หนูอยากถามวา (.) พี่มีความคาดหวัง (.) เกี่ยวกับ
อาการคุณยายหยั่งใด ซึ่งการกลาวนําดวยเรื่องดี ๆ แลวตามดวยการตั้งคําถามงายตอการสะเทือนใจนี้
ถือไดวาเปนการใชเทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและจากการที่จิตอาสาเลือกใชเทคนิคนี้
แม ว า เมื่ อถาม จบ ญา ติ ผู ดู แ ล จ ะใ ช น้ํ าเ สี ย งที่ แผ วเ บา ลง อย าง เห็ นได ชั ดแต ก็ ยั ง ยิ น ดี
ที่จะตอบคําถามจิตอาสาอยางตรงไปตรงมาซึ่งแสดงถึงการรับรู ในบรรทัดที่ 21- 23 เมื่อจิตอาสาถาม
เรื่องความคาดหวัง ญาติผูดูแลตอบวา คาดหวัง ↑ มั้ย (.) ° หื้อแกหาย ° (3.0) มันบะหายหรอก (2.0)
แต (.) แตบะ อยากหื้อมันนัก ไปกวานี้ ซึ่ง คําตอบของญาติผูดูแลนี้ชวยใหจิตอาสาประเมินการให
คําปรึกษาไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณในขณะนั้นไดตอไป
เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ
ในงานวิจัยนี้ ศึกษาบริบทเฉพาะที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น และเปนบริบทที่ทําใหเห็นวา
คนจัดการบริบทอยางไร จัดการกับตนเองและคนอื่นอยางไร จึงมีโอกาสเกิดการตั้งคําถามและโตตอบ
กันไปมาตลอดทั้งการสนทนา แตผูวิจัยพบวา โดยสวนใหญแลวจิตอาสาจะเปนผูตั้ง คําถาม เพื่อ
ประเมินถึงการรับรูและใชในการใหคําปรึกษากับญาติผูดูแล ดังนั้นเทคนิคการถามของจิตอาสาจึงมี
ความสําคัญ อยางยิ่ง จิตอาสาจําเปนตองมีความสามารถในการใชคําพูดหรือเลือกใชประโยคที่มี
แนวโนมที่จะกระตุนหรือดึง (elicit) ความคิด ความเขาใจของคูสนทนาออกมาและจิตอาสายังตองใช
เทคนิคดานการใชคําถามเพื่อมุง จัดระเบียบในการสนทนาอยางละมุนละมอม เชน เทคนิคการใช
คําถามโดยใชคําวาสมมติ (hypothetical question) เพื่อใหไดคําตอบที่บงบอกถึงความคิด การ
เตรี ย มตั ว เตรี ย มใจต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลผู ป ว ยของตั ว ญาติ ผู ดู แ ล เพราะการถาม
แบบตรงไปตรงมา (straightforward) อาจไมเหมาะสมกับบริบทเชนนี้
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นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา จิตอาสาเลือกนําเทคนิคนี้มาใชในทุกกรณีศึกษา และในหนึ่ง
กรณีศึก ษามีก ารนํามาใชห ลายครั้ง ดัง ตัวอยางที่ผูวิจัยจะนํา เสนอตอไป จิตอาสาเปนผู ที่เ ลือกใช
เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ ระยะเวลาตลอดทั้งการสนทนาคือ 15.02 นาที แตมีการใช
เทคนิคนี้ถึง ซ้ํา 3 ครั้ง ปรากฎอยูในขั้นตอนการใหคําแนะนํา (advice giving) ตามการวิเ คราะห
โครงสรางการสนทนา
การใชเทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ ครั้งที่ 1
#7.1 [จิตอาสา-1602-3.12-3.46] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

อันนี้คุณพยาบาลถามเลนเลนบะดาย::

2.

→

สมมติเนาะ = สมมติ (.) สมมติ (.)

3.

→

วาวันหนึ่ง (2.0) อีปอเปนเหนื่อย = เอี้ยเจา

4. ผูดูแล

→

คับ ((พยักหนา))

5. จิตอาสา

ละกอ :: อันถา (2.0) แขงขาเปนบวม

6.

ชวยเหลือตัวเกาบะไดเนาะ ↑

7.

จนวันนึ่งเปนอิ๊ด ::: สุดสุด

8. ผูดูแล

→

ผมวา = กอคงจะเอามา (.)

9.

→

โรงบาลละคับ ((หัวเราะ))

10. จิตอาสา

→

มาโฮงบาล = มาโฮงบาล

11.

ละจะมีประเด็นตี้วา (0.1)

12.

เฮาจะจวย (.) บะจวยเปนอยางใดเอี้ยคะ (2.0)

13.

คือ (.) ถาคนไข (.) อยางเอี้ยเจา

14.

แหมหนอยอี้เนาะ (.) ดวยความตี้เปนวา :::

15.

คุณพยาบาลเนี่ย (.) จะฮูจ ักโรคดีเนาะ(2.0)

16.

เปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ ↑ เอี้ยเนาะ

17. ผูดูแล

คับผม ((พยักหนา))
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การใชเทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ ครั้งที่ 2
#7.2 [จิตอาสา-1602-6.12-6.53] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

ละปอ (.) ถาสมมติวาแกบะไหว

2.

→

แกแกแลวเอี้ย ((ผงกหัว))

3.

→

จะใสตอ ((ยกมือขึ้นไปที่คอ))

4.

→

จวยหายใจกอ

5.

→

หรือวาจะปลอยเปนไปอยางสงบ (.)

6.

→

[อันนี้

7. ผูดูแล

→

[ผมวา :: ปลอยเปนไปดีกวาคับ ((ผงกหัว))

8. จิตอาสา

↑ สุมา ::: เตอะ (.) หมอวากําสุด

9. ผูดูแล

กอวาคง :: เฮาฝนรางกายเปนกออยางวา (.)

10.

เนาะครับเนาะ (.)

11.

ทรมานหนา = ผมกึ๋ดอั้นเนาะ

12. จิตอาสา

อึ้ม ::: อายเปนลูกคนตี้ :::

13. ผูดูแล

คนตี้สี่คับ

14. จิตอาสา

คนตี้สี่เนอะ (2.0) ละกอ ::

15.

↑ สุมาเตอะ ::: คนที่มีอํานาจ (.) ตัดสินใจ

16. ผูดูแล

กอตอง (2.0) กอยกอยอูกั๋นนะคับ (.)

17.

รอตี้จะตองอูกั๋นครับ

18. จิตอาสา

ลองดูเนาะ

19. ผูดูแล

ครับผม = ใช ((พยักหนา))

20. จิตอาสา

เพราะวา (.) อัน (.)

21.

บางทีถึงเวลาหั้นอะ (.)

22.

มันตกลงกั๋นบะได (.) เอี้ยเจา
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การใชเทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ ครั้งที่ 3
#7.3 [จิตอาสา-1602-8.44-9.19] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

อา (.) ถาสมมติวา (.)

2.

→

คนไขเปนยังฮับฮูอยู (.)

3.

→

สติ๊เปนกลับคืนมาแลวเนาะ

4.

→

(.) ถาเฮาถามอะหยังเปนตอบรู

5.

→

(.) เรือ่ งเฮาลองถามเปนวา (.)

6.

→

อีปอ :: ถาอีปอกะวาอยางใด

7.

→

(.) ถาอีปอ ↑ อี๊ด ::: อีปอกึ๋ดวาหยั่งใด (.)

8.

→

อีปอกั๋วกอ (.) เอี้ยนอ

9.

→

(2.0) บะเดี่ยวนี้ปอ ตองกานอะหยังเอี้ยนอ

10.

→

(.) ถาปอวา (.) เอาแลว

11.

→

แตสูเขาวา ↑ เตอะ :: = กอแลวแตสูเขาวา

12. ผูดูแล

→

คับ

13. จิตอาสา

(.) แตถาปอบอกวา (.) ปอใคอยากเมือบาน

14.

อา :: อันนี้มันกออยูตี้เฮาตัดสินใจละ (.)

15.

วาเฮาจะเลือกหยั่งใด

16.

หื้ออยาใดกอได = หื้อแบบวา ::

17.

ปอเฮามีความสุขตี้สุดอะคะ

18.

[ฉะนั้น = ฉะนั้น (.) คุณพยาบาลกอเลยแนะนําวา (.)

19.

เฮาคอยคอย ↑ ฝก

20. ผูดูแล

[คับ = แมนคับ

21. ผูดูแล

คับคับ
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จากบทสนทนาที่ผูวิจัยยกตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาจิตอาสามีการนําเทคนิคการใช
คําถามโดยใชคําวาสมมติ มาใชในการสนทนาถึง 3 ครั้งในหนึ่งการสนทนาคือ 15.02 นาที ซึ่งคําถาม
ที่เปนการสมมติครั้งที่ 1 ในบรรทัดที่ 1 และ 2 จิตอาสาใชถามเรื่องอาการที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย ดังนี้
อันนี้คุณพยาบาลถามเลนเลนบะดาย::สมมติเนาะ = สมมติ (.) ↑ สมมติ (.) วาวันหนึ่ง (2.0) อีปอเปน
เหนื่อย = เอี้ยเจา เปนการสอบถามในขั้นตอนของการใหคําปรึกษาเปนการประเมินโดยจิตอาสาจาก
คําตอบของญาติผูดูแลวามีการเตรียมตัวหากผูปวยมีการดําเนินโรคที่แยลงเปนลําดับ อยางไร ตาม
คําตอบของญาติผู ดูแ ลในบรรทั ดที่ 8-9 ที่ ก ลา วว า ผมวา = กอ คงจะเอามา (.) โรงบาลล ะ คั บ
((หัวเราะ)) ซึ่งจิตอาสาใหการทวนซ้ําเพื่อความแนใจในบรรทัดที่ 10 มาโฮงบาล = มาโฮงบาล และในการ
ใชคําถามที่เปนการสมมติครั้ง 2 และ 3 จิตอาสาก็เลือกใชคําวา “สมมติ” เพื่อใหเปนการจัดลําดับการ
สนทนาใหเขาถึงประเด็นของการรับการรักษาตอของผูปวย และในการใชเทคนิคนี้ ครั้งที่ 2 บรรทัดที่
1-5 จิตอาสาใชถามเกี่ยวกับ การตัดสินใจรับการรักษาของผูปวยดวยการใชคําพูด วา ละปอ (.) ถา
สมมติวาแกบะไหว แกแกแลวเอี้ย ((ผงกหัว)) จะใสตอ ((ยกมือขึ้นไปที่คอ))จวยหายใจกอ หรือวาจะ
ปลอยเปนไปอยางสงบ (.) ครั้งที่ 3 บรรทัดที่ 1-11จิตอาสาถามวา อา (.) ถาสมมติวา (.) คนไขเปน
ยังฮับฮูอยู (.) สติ๊เปนกลับคืนมาแลวเนาะ ถาเฮาถามอะหยังเปนตอบรู เรื่องเฮาลองถามเปนวา อีปอ
ถาอีปอกะวาอยางใด ถาอีปอ ↑ อี๊ด ::อีปอกึ๋ดวาหยั่งใด (.) อีปอกั๋วกอ (.) เอี้ยนอ (2.0) บะเดี่ยวนี้ปอ
ตองกานอะหยังเอี้ยนอ (.) ถาปอวา (.) เอาแลวแตสูเขาวา ↑ เตอะ :: = กอแลวแตสูเขาวา
นอกจากที่กลาวไปขางตน ผูวิจัยยังพบวา สําหรับการพูดคุยในเรื่องที่มีความหมายเฉพาะ
และตองใชความละเอียดออนเชนงานวิจัยนี้ มักใชเทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติควบคูไปกับ
เทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพซึ่งผูวิจัยจะนํามาเสนอในเทคนิคถัดไป
เทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล
จากการที่ผูวิจัยศึกษาการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลถึงแนวทางการรับมือ
กับการจากไปของผูปวยโดยละเอียด ผูวิจัยพบวาจิตอาสาใชเทคนิคการใชคําหลีกเลี่ยงคําไมสุภาพ
โดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล ลื่นหู กลาวคือเปน คํา วลี ประโยค ที่ใชแทนที่คําใดคําหนึ่ง วลีใดวล
หนึ่ง ประโยคใดประโยคหนึ่ง เพื่อหลีก เลี่ยง หรือเพื่อไมใหเ อยถึงโดยตรงและโจง แจง เกินไป แต
ความหมายก็จะเปนที่เขาใจโดยทั่วไป (euphemism) โดยปกติแลวถอยคําประเภทนี้มักใชในการ
สนทนากันระหวางบุคคลที่มีความสนิทสนมกัน หรือการสนทนากับบุคคลที่อาวุโสกวา หรือใชในกลุม
สนทนาที่มีทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีอยูปะปน (Brown h douglas, 2007)
แตในงานวิจัยนี้จิตอาสาและญาติผูดูแลเลือกใชเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใช
ศัพทหรือภาษาที่นุมนวลเพราะเหตุผลที่ตางออกไป กลาวถึงการตายของผูปวยเปนเรื่องที่งายต อการ
กระทบกระเทือนจิตใจของผูแล สงผลใหการสนทนาไมราบรื่นและยากที่จะสําเร็จ ดังนั้น จิตอาสาและ
ญาติผูดูแลจึงเลือกใหคําอื่นแทนคําวาตาย หรือ ใกลตาย ดังเชนตัวอยางบทสนทนาตอไปนี้
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#7.4 [จิตอาสา-1635-14.12-14.51] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

แมขา :: ถา ↑ สมมุติ :: เนอะ

2.

→

อันนี้คุณพยาบาลสมมติบาดาย ::

3. ผูดูแล

จา = จา

4. จิตอาสา

→

ถาวันใดวัน ↑ นึง (.)

5.

→

คุณตาเปลหยุดหายใจ

6.

→

หรือวา (.) หัวใจแกไมเตนแลวเนี้ย

7.

→

[แมคิดวา (.)

8.

→

แมวางแผนอยางใด = จะหื้อตังหมอตังโฮงยา

9.

→

(.) เปลจวยฟนคืนชีพกอ (2.0)

10. ผูดูแล

[แมน

11.

กอวาจะปลอยเปลไปอยางสงบ

12. ผูดูแล

ถาสมมุติวาหยังอั้น (.)

13.

แมขอปลอย = ขอปลอยดีกวา

14.

(.) มันจะฟนขึ้นมาไดสักเตาใด (2.0)

15.

เตาตี้แมหันนะ (.)

16.

ถาสมมุติวาไป ↑ กดไปอะหยังแกนะ (.)

17.

ทําแก ↑ เจ็บแกทรมาน

18.

นี่ = แมบาเอาดีกวา = ขอหื้อเปล

19.

ไปอยางสงบสงบ ↑ เตอะ

จากตัวอยางบทสนทนา ในบรรทัดที่ 4-9 จิตอาสาพูดถึงการตายของผูปวยดวยการใชคํา
วาหยุดหายใจหรือหัวใจไมเตน ซึ่งแปลไดวาตาย ดังนี้ ถาวันใดวัน ↑ นึง (. ) คุณตาเปลหยุดหายใจ
หรือวา หัวใจแกไมเตนแลวเนี้ย แมคิดวา (.) แมวางแผนอยางใด = จะหื้อตังหมอตังโฮงยา (.) เปลจวย
ฟนคืนชีพกอ(2.0) จะเห็นไดวาจิตอาสาใชเทคนิคการใชคําอื่นเพื่อเลี่ยงคําที่ผูฟงหรือคูสนทนา ไดแก
คําวา หยุดหายใจ แทน คําวาตาย เพราะเมื่อญาติผูดูแลไดยินแลวจะเกิดความไมสบาย หดหูใจหรือ
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แมกระทั่งเกิดความเสียใจตามมาและมียังประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาควรแจงเพิ่มเติมไวในงานวิจัยนี้อีก 3
ขอ ไดแก
1. ในการงานวิจัยนี้มัก ใชเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทห รือภาษาที่
นุมนวล ควบคูไปกับเทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ เห็นไดจากบรรทัดที่ 1-2 ที่จิตอาสาเริ่ม
จากการกลาววา แมขา :: ถา ↑ สมมุติ :: เนอะ อันนี้คุณพยาบาลสมมติบาดาย :: และตามมาดวย
บรรทัดที่ 4-6 ที่ใชคําอื่นแทนคําวาตาย ทั้งนี้เปนเพราะจิตอาสาปรับบทสนทนา เพื่อใหการสนทนา
ดําเนินตอไปไดอยางราบรื่นและพยายามไมใหเกิดความไมสบายใจเพิ่มขึ้นในระหวางการสนทนา
2. นอกจากบทสนทนานี้ที่ผูวิจัยเสนอมาเปนตัวอยางแลว ในทุกบทสนทนาของงานวิจัยนี้
ยังพบการใชคําอื่น ๆ แทนคําวาตายอีกหลายคําซึ่งเปนคําพูดจากทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล เชน “
หมอเปนบอก (3.0) บอกไมไหวละ ” “ ถายืดอายุของเปนไปบดาย ::: ” “ แตถาฮักสาบดายละ (.)
เฮาเอาใดแลวละ” “ตาวันใดวันนึง(2.0)ถึงวาระฮั้นแตแต ::: :: เนาะ(2.0) >ยอมรับเนอะ< ” เปนตน
3. การใชเทคนิคประเภทนี้มักจะเกิดสลับไปมาในระหวางที่จิตอาสาพูดคุยกับญาติผูดูแล
ในเรื่องการลุกลามของโรคและอาการที่เหมือนวาจะแยลง (deterioration) ซึ่งเปนการพูดออม ๆ แต
มีขอสังเกตวาไมปรากฎในขั้นตอนการยุติการสนทนาหรือการออกจากการพูดคุยเรื่องแนวทางการ
รับมือกับ การจากไปของผูปวย เพราะจิตอาสาจะเลือกใชคําพู ดในดานบวกที่แสดงถึงการใหความ
ชวยเหลือแกญาติผูดูแล กลาวชมเชยหรือกลาวคําพูดที่เปนการใหกําลังใจใหญาติผูดูแลและญาติผดู แู ล
ก็ตองการความสบายใจ ไมคางคาใจกลับไปเชนกัน
เทคนิคการอางอิงบุคคลที่ 3
โดยปกติ ของงานวิจัยนี้ จิตอาสามัก จะเปนผูเ ริ่ม เปด ประเด็น โดยตั้ง ใจคุยเรื่องแนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย ดังนั้นจิตอาสาจึงออกแบบคําถามใหลักษณะของคําถามเปน
คําถามทั่วไป (general question) ที่ใหทางเลือกแกคนตอบ ไมจํากัดคําตอบอยางตายตัว คนตอบ
อาจตอบไดหลายลัก ษณะ และในระหวางการพูดคุย คูส นทนาทั้ง สองฝายมีโ อกาสที่จ ะกลาวถึง
เหตุการณหรือคําบอกเลาของบุคคลที่ 3 (third party) รวมดวย เพราะในบางครั้งการกลาวถึงบุคคล
ที่ 3 มีประโยชนในแงของการปูพื้นเรื่องการเตรียมรับมือกับการจากไปของผูปวย กอนที่จะเขาไป
พูดคุยเรื่องการตัดสินใจหรือการรับมือกับการจากไปของผูปวยที่อยูในการดูแลของญาติผูดูแล
บทพูดที่ยกมาแสดงใหเห็นวาจิตอาสาคุยดวยการอางอิงบุคคลที่ 3 ที่ตัดสินใจเลือกการ
รักษาในแนวทางที่ใกลเคียงกับผูปวย
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# 7.5 [ จิตอาสา-1330-2.17-3.18] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

จะถามซื่อซื่อนะ = เกยอูกั๋นกอ (.)

2.

ในครอบครัว (.) วาทั้งแมทั้งเนี้ย

3.

(.) วาเฮาจะเอาถึงตรงไหน (3.0) ถึงที่สุดตรงไหน

4.

ความหมายของนองกอคือวา :::

5.

→

เจน (.) อี่ปอหนา (.) ถาสมมุติวา (2.0)

6.

→

ปอหายใจบาไหวละ (.)

7.

อิ๊ด ::: นัก (.) แกขนาดบาไดละ (.)

8.

อี้นอ (.) อิดกวานี้อะ (.)

9.

หมอเปนจะถามวาใสตอกอ

10.

(2.0) ใสเครื่องจวยหายใจกอ ::

11.

→

แมหันเตียงขางขางกอ (.) ตี้เปลใสตอ (.) เจาะคอ

12.

→

(2.0) อันนั้นหนา (.) เปนเครื่องจวยหายใจเนาะ (.)

13.

เกยถามกอวา ::: แบบจะเนี้ย (.)

14.

อี่ปอจะเอากอ (2.0) เกย (.) เกยอูกอ (.)

15.

หรือวาปมหัวใจ (2.0)

16.

แมเกยเห็นในโทรทัศนกอ (.)

17.

ตี้เปลกดนวดหัวใจ

18. ผูดูแล

เจา (.) ((พยักหนา))เกย

19. จิตอาสา

เกยอูกั๋นซูด ↑ กอ นี่คืออูซูดซูดละหนา (.)

20.

เกยกอ

21. ผูดูแล

เจา ((พยักหนา 2 ครั้ง)) เกยเกย

22. จิตอาสา

เกยเกริ่น = เกริ่นถามไหม

23. ผูดูแล

ตะคืนตี้นองแกวา (.)
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24.

บอยากจะหื้อปมหัวใจ

25.

ใสตอใหญใหญนั่นนอ ((ผงกหัว))

26. จิตอาสา

อืมนะ (.) ตอตี้แมเคยเห็นเปลใสนี้หนา::

27. ผูดูแล

ถาเกิดใสตอแบบนี้ = กอยอมฮับ (.)

28.

คนไขกอโอเค

ในบรรทัดที่ 1 จิตอาสาอางถึงการรักษาของเตียงขาง ๆ ในบรรทัดที่ 11-12 จิตอาสา
กลาววา แมหันเตียงขางขางกอ (.) ตี้เปลใสตอ (.) เจาะคอ (2.0) อันนั้นหนา (.) เปนเครื่องจวยหายใจ
เนาะ (.) การที่จิตอาสาพูดเชนนี้เปนการเปรียบเทียบวาถาครอบครัวตัดสินใจใหผูปวยรับการรักษา
เพื่อยื้อชีวิตผูปวย จะตองใสเครื่องชวยหายใจแบบนั้น การใชประโยคนี้นําไปสูการกลาวถึงระดับการ
ยินยอมรับการรักษาของผูปวยในการดูแล และจิตอาสาก็ยัง พยายามถามตอไป ซึ่ง การถามย้ําใน
ประเด็นที่เปนจุดมุงหมายหลักของการสนทนามีความนาสนใจและถือไดวาเปนการเปดโอกาสใหญาติ
ผูดูแลเลาถึงการเตรียมตัวรับมือกับการดูแลแบบประคับประคองภายในครอบครัวของผูปวยดวยและ
ยังพบเหตุการณดังที่กลาวไปในตอนทายของขอ 7.4 คือการใชเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดย
ใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล ควบคูไปกับเทคนิคการใชคําถามที่เปนการสมมติ ก็พบในการสนทนานี้
ดวย ในบรรทัดที่ 5-6 จิตอาสากลาววา เจน (.) อี่ปอหนา (.) ถาสมมุติวา (2.0) ปอหายใจบาไหวละ (.) มี
การใชคําวาสมมติและใชคําเลี่ยงคําวาตาย
นอกจากนั้นผูวิจัยยังเห็นถึงการพยายามทําตัวเปนกลางของจิตอาสาโดยการใชบุคคลที่ 3
ที่เปนแพทยในการกลาวถึงระยะของการดําเนินโรค เพื่อนําไปสูการใหคําปรึกษาที่มีความเหมาะสม
งายตอการทําความเขาใจและคิดตามไดตอไป
# 7.5 [ จิตอาสา-2905-0.01-0.54] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

แมโสภาเนาะ ((วางมือทีห่ นาอก))

2.

ตะวาเฮาเจอกั๋นละเนาะ

3.

พอดีนอง ((เอามือแตะหนาอก 2 ครั้ง))

4.

แนะนําตั๋วแหมรอบนองเปนพยาบาลตี้ (2.0)

5.

ดูแลคนไข (.) เกี่ยวกับมะเร็ง

6.

หรือโรคอื่นอื่น (.) กอได

7.

แตเปน (.) รักษา°ไมไดละ°
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8.

ประมาณหยั่งอั้นเนาะ (.) ละกอ (2.0)

9.

กอคือมาอูกั๋นกอน (.) ทีนเี้ นี้ย

10.

ขอถามแหมกํา (.) แหมรอบ

11.

แมฮูวา (.) คุณ (.) ตาเปนโรคอะหยังเอาะ

12. ผูดูแล

เปนโรคมะเร็ง ((พยักหนา))

13. จิตอาสา

ที่ :::

29. ผูดูแล

>ที่ปอด<

30. จิตอาสา

(.) ที่ปอด เริ่ม = เริ่มตีป้ อดหรอ ((ผงกศีรษะ))

31. ผูดูแล

((เอามือแตะที่คอ)) ตอนแรก (.) อยูท ี่กลองเสียง

32. จิตอาสา

เออ (.) กลองเสียง (2.0)

33.

ละบาเดียวนี้มันไปปอด ↑ ละ

34.

แสดงวา (.) มันลามนอ

35.

→

หมอวาเปนระยะ :::

36. ผูดูแล

→

.ฮฮฮ (.) สุดทาย :::

37. จิตอาสา

คุณลุงฮูแคไหน (3.0)

38.

วาเปนระยะสุดทายนี้ (.) ฮูกอ

39.

อามะเร็งนี้คงฮูแนนอนละ (.) แตฮูกอวา :::

40. ผูดูแล

ระยะสุดทายนี้ปท ี่แลวละหนา (2.0)

41.

°ปหาแปด°

จากบทสนทนาดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาจิตอาสากําลังใชทฤษฎีของการใหการดูแล
แบบประคับประคองที่เนนผูปวยเปนศูนยกลางและพยายามทําใหความเปนกลางเกิดขึ้นดวยการใชคํา
วา หมอวาเปนระยะ ::: ในบรรทัดที่ 35 ญาติผูดูแลตอบวาระยะสุดทายแสดงในบรรทัดที่ 36 .ฮฮฮ (.)
สุดทาย ::: สาเหตุที่จิตอาสาเวนระยะไวใหญาติผูดูแลตอบเกี่ยวกับการดําเนินโรคของผูปวยดวย
ตนเอง ไมใชเพราะจิตอาสาไมรูวาผูปวยในการดูแลของญาติคนนี้เปนมะเร็ง แตจิตอาสาเลือกที่จะไม
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กลาววาตัวจิตอาสารู กรณีนี้จิตอาสาใชเทคนิคการอางอิงบุคคลที่ 3 นั่นคือจากคําบอกของหมอและ
ญาติผูดูแลก็รูเรื่องนี้มาดวยตัวเองแลว การกลาวเชนนี้มิไดเปนการทึกทักของจิตอาสา
บทสรุป
ในบทนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเทคนิคและภาคปฏิบัติดานการสื่อสารที่จิตอาสาดูแลนําไปใชใน
การดูแลผูปวยในสถานการณจริง ซึ่งจิตอาสาจําเปนตองพยายามจัดระเบียบการสนทนาดวยการใช
เทคนิคดานการสื่อสารตาง ๆ เพื่อใหญาติผูดูแลไดรับขอมูลอยางครบถวน เพียงพอตอการนําไปใชใน
การดูแลผูปวยแบบประคับประคองตอไป แตยังตองคงความรูสึกผอนคลาย การพูดคุยอยางเปนไป
ตามธรรมชาติ เพื่อชวยบรรเทาความวิตกกังวลของญาติผดู ูแลไดดียิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยจะนําทั้งคําบอกเลา
และขอมูลการสนทนาจากวีดีทัศนที่ผูวิจัยมิไดมีสวนรวมมาวิเคราะหดวยวิธีวิทยาการวิเคราะหการ
สนทนา เพื่อใหเห็นวาจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทายเลือกเทคนิคดานการสื่อสารใดในสถานการณ
จริง
ผลการวิจัยพบวาเทคนิคดานการสื่อสารที่คูสนทนาเลือกนํามาใชบอย ๆ จนเปนที่สังเกต
ได ในงานวิจัยนี้ไดแก 1) เทคนิคการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 2) เทคนิคการใชคําถามโดยการ
สมมติ 3) เทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล และ 4) เทคนิคการ
อางอิงบุคคลที่ 3 และนอกจากนั้นยังพบประเด็นที่นาสนใจและควรมานํามาตอยอดงานวิจัย เชน คู
สนทนาจะเลือกใชบางเทคนิคแบบไมรูตัววาคือนี่คือเทคนิค หรือการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชมีทั้งแบบ
ใชรวมกันแลวดีหรือใชแยกแบบเดี่ยว ๆ จะดีกวา ซึ่งเหลานี้ลวนแตมีผลกระทบตอการสนทนาระหวาง
คูสนทนาทั้งสิ้น

บทที่ 8
การนําความรูหรือทฤษฎีดานการสื่อสารของจิตอาสา ไปใชในสถานการณจริง
แมคําวา “การดูแลแบบประคับประคอง” มีก ารใชอยางมากมาย แตห ากเมื่อไดยิน
มักจะมีความรูสึกบางอยางที่แฝงมาดวย สิ่งที่แฝงมาคงเปนความรูสึกหมดหวัง สูญเสีย หวาดกลัว สิ่ง
เหลานี้อาจทําใหบุคลากรทางการสาธารณสุขรูสึกอึดอัด เศรา หลีกเลี่ยงการตอบคําถาม การใหขอมูล
การรวมหาขอตกลงหรือทางเลือกในการดูแลรักษา การบายเบี่ยงวาเปนหนาที่ของบุคคลอื่น ซึ่งทําให
ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัวได (Kohn, 2000) แตในความ
เปนจริงแลว วัตถุป ระสงคสําคัญของการดูแลแบบประคับ ประคองคือ การทําใหคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย ญาติผูดูแลและครอบครัวดีขึ้น บรรเทาและปองกันความทุกขทรมานและชวยใหผูปวยไดมีชีวิต
อยา งมีศั ก ดิ์ ศรี จนถึง วาระสุด ทาย ซึ่ ง หากเป นเชนนี้ ถือ ไดว าบรรลุ เ ปา หมายของการดูแลแบบ
ประคับประคอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขายพุทธิกาฯ ที่เนนใหจิตอาสาที่เขารับการอบรม
ไดมีประสบการณในการสัมผัสกับผูปวยระยะสุดทาย โดยในการอบรมเริ่มจากการใหความรู เทคนิค ทฤษฎี
ตาง ๆ ภายใตการอบรมเชิงปฏิบัติและเมื่อผานการอบรมครบทั้งหลักสูตรแลว ในการเขาเยี่ยมผูปวย
และญาติ ผู ดู แ ล จิ ต อาสาจํ าเป น ตอ งใช ความรูห รื อ ทฤษฎี ที่ ได จ ากการอบรมมาประยุ ก ต ใ ช ใ น
สถานการณจ ริง ซึ่ง ไมส ามารถคาดการณไดวาจะเกิดอะไรขึ้นและตองใชทฤษฎีหรือความรูใดใน
สถานการณนั้น ๆ
ในบทนี้ผูวิจัยตองการเสนอถึงการนําความรูหรือทฤษฎีดานการสื่อสารของจิตอาสา ไปใช
ในการดูแลผูปวยและญาติผูดูแล ซึ่งเปนสถานการณที่ซับซอน ละเอียดออน การสื่อสารตาง ๆ ที่แสดง
ออกมาจะตองเปนไปดวยความระมัดระวังความรูสึกของคูสนทนาเปนอยางมาก ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการ
วิเคราะหการสนทนารวมกับการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาวาจิตอาสานําทฤษฎีหรือความรูใดที่ไดจาก
การอบรมไปใชใ นสถานการณจ ริง พรอ มทั้ ง นํ าบทสนทนาระหว างจิต อาสาและญาติ ผูดู แลมา
ประกอบการอธิบายเพื่อการอานที่เขาใจงายมากยิ่งขึ้น
ในการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยระหวางจิตอาสาและญาติ
ผูดูแลนั้น จิตอาสาเนนที่ก ระบวนการการทําความรูจัก และติดตอสื่อสารเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางดานจิตใจ อารมณ สัง คมและจิตวิญ ญาณแกญ าติผูดูแลซึ่งเหตุก ารณเกิดในชวงเวลาเฉพาะ มี
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มุงเนนการลดความเครียดและการผอนคลายความวิตกกังวล โดยสงเสริมให
ญาติผูดูแลสื่อสารความคิดและความรูสึกที่ตึงเครียด (distress) รูจักตนเอง ยอมรับตนเอง ยอมรับ
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ขอจํากัด หรือหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือกับการจากไปของผูปวยในการดูแลได รวมถึงให
ความสําคัญกับแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยในการดูแลของตน ดังนั้นผลการวิจัย จึงมี
ความสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาที่ใหความสําคัญของการอยูรวมกันของคนในสังคม
ดังนี้
1. การใชคําถาม (Questioning) เปนทักษะที่มีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดขอมูล เพื่อใชในการ
เขาใจปญหา สถานการณชีวิต ของญาติผูดูแลมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการบอกเลาถึงความรูสึก
และเรื่องราวตาง ๆ ที่ทําใหยุงยากใจ หรือรบกวนใจ รวมทั้งใหโอกาสญาติผูดูแลไดใชเวลาในการคิด
ทบทวนและทําความเขาใจปญหาและสาเหตุดวยตนเอง คําถามในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ให
ไดขอมูลที่เฉพาะเจาะจง 2) ตรวจสอบวา ญาติผูดูแลรูหรือไม 3) ประเมินสถานการณ4) ชี้นําการ
สนทนาตอในเชิงสรางสรรค และ 5) ทําความเขาใจใหตรงกัน ดังตัวอยางบทสนทนาที่แสดงตอไปนี้จะ
เปนการตั้งคําถามของจิตอาสาเพื่อประเมินถึงการเตรียมตัวรับมือกับการจากไปของผูปวยและเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดนําไปใชในการใหคําแนะนําตอไป
#8.1 [จิตอาสา-1635-14.12-14.51] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา
2. ผูดแู ล

→

3. จิตอาสา

→

ถาวันใดวัน ↑ นึง (.) คุณตาเปลหยุดหายใจ

4.

→

หรือวา (.) หัวใจแกไมเตนแลวเนี้ย

5.

→

[แมคิดวา (.) แมวางแผนอยางใด = จะหื้อตังหมอ

แมขา :: ถา ↑ สมมุติ :: เนอะ (.) คุณพยาบาลสมมติ ::
จา = จา

6. ผูดูแล

[แมน

7. จิตอาสา

→

(.) ตังโฮงยา (.) เปลจวยฟนคืนชีพกอ (2.0)

8.

→

กอวาจะปลอยเปลไปอยางสงบ

9. ผูดูแล

ถาสมมุติวาหยังอั้น (.)

10.

แมขอปลอย = ขอปลอยดีกวา

11.

(2.0) มันจะฟนขึ้นมาไดสักเตาใด

12.

(2.0) เตาตี้แมหันนะ (.)
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13.

ถาสมมุติวาไป ↑ กดไปอะหยังแกนะ (.)

14.

ทําแก ↑ เจ็บแกทรมานนี่ = แมบาเอาดีกวา

15.

(2.0) ขอหื้อเปลไปอยางสงบสงบ ↑ เตอะ

จากตัวอยางบทสนทนา 8.1 ในบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 3-5 และบรรทัดที่ 7-8 จิตอาสา
พูดถึงการตัดสินใจชวยชีวิตผูปวยดวยคํากลาวที่วา ถาวันใดวัน ↑ นึง (. )คุณตาเปลหยุดหายใจ หรือ
วา หัวใจแกไมเตนแลวเนี้ย แมคิดวา (.) แมวางแผนอยางใด = จะหื้อตังหมอ (.) ตังโฮงยา (.) เปลจวย
ฟนคืนชีพกอ(2.0)กอวาจะปลอยเปลไปอยางสงบ ซึ่งการใชคําถามเหลานี้จะเปนไปในลักษณะออม ๆ
โดยใชคําถามวา แมคิดวา (.) แมวางแผนอยางใด เพื่อใหไดคํา ตอบและเปนที่นาสัง เกตวาจากทุก
กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ไมพบการใชคําวา “ทําไม”แมแตคําเดียว เพราะแสดงถึงความอยากรูใน
เรื่องราวของญาติผูดูแลมากจนเกินไปนอกจากนั้นคําถามที่ขึ้นตนวา “ทําไม” หรือ “มีปญหาอะไร”
ถือเปนคําถามที่จิตอาสาควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากทําใหญ าติผูดูแลรูสึกผิด อีกทั้งยังสงผลกระทบตอ
สัมพันธภาพระหวางสนทนาอีกดวย
2. การใหคําปรึกษาตามกรอบการชวยเหลือ ในการอบรมจะมีการแจงใหจิตอาสา ได
ทราบถึงกรอบการชวยเหลือ เชน กระบวนการในการเขาเยี่ยมผูปวย จํานวนครั้งที่เหมาะสมในการ
เขาเยี่ยม เปนตน จุดประสงคเพื่อชวยใหจิตอาสาเขาใจในวิธีการ ขอบเขต เปาหมาย เกิดความเขาใจใน
กระบวนการอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสังเกตเห็นความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
งานวิจัยนี้ จิตอาสาสวนใหญจะเปนพยาบาลวิชาชีพจึงมีกรอบการชวยเหลือและใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
เพราะในการตัดสินใจเรื่องแนวทางการตัดสินใจวาจะรักษาผูปวยแบบไหนเปนหนาที่ของญาติและ
ครอบครัว จิตอาสาจะไมชี้นํา แตจะติดตามตอภายหลังจากทีค่ รอบครัวตกลงกันแลว
#8.2 [จิตอาสา-1330-19.22-20.29] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

อูกั๋นกอนกา (2.0) อันนี้เฮาอูกับแม (.)

2.

→

อูกับลูกตวยนะ ละกอ (.) คุณตาตวย

3. ผูดูแล

ลูกฮั้นมัน (.) เอาเฮาวานะ

4.

เอายายวา ((ผงกหัว))

5. จิตอาสา

→

อี้ (.) เอาเฮาวากะ

6.

→

เพราะวาเกยมี (.) มันตองอูพรอม :::: กั๋น

7.

→

ละกอ (.) พรอมกับคุณตาตวย
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8.

→

เพราะคุณตาเปลฮูตั๋วอยู

9.

→

ถาเปลบาฮูตั๋ว (.) กอวาไปอยาง

10. ผูดูแล

ยายไปบาน (.) ยายกอบอกหื้อลูก (.)

11.

ลูกกอโอเค (.) เอาหยั่งแมวา ↑ เตอะ

12. จิตอาสา

ยังไงละกอ (.) แวะมาเซ็นตตรงนั้นเหีย

13.

อันนี้คือจะอูเรื่องประเด็นหลักตวย (.)

14.

เพราะวาตั้งแตตะวา (.) ละ

15.

เดียวรออูเรื่องนี้แหมกํา (2.0)

16.

เพราะวาเผื่อ (2.0) เฮาอูเผื่อไว

17. ผูดูแล

เจา (.) มันตึง (2.0) มันตึงจะเกิดขึ้น

18. จิตอาสา

อาถูก = ถูก

19. ผูดูแล

ยายนะ ↑ ฮู ((กมหนา))

20. จิตอาสา

ตึงจะเกิด (.) บาชา (.) กอเร็ว

21. ผูดูแล

((พยักหนา))

22. จิตอาสา

พอถึงเวลาเกิดจิงจริง

23.

(2.0)เฮาจะเตี๋ยม (.)

24.

ออ ::: เฮาเกยอูไวละ (.)

25.

วาอันนี้เนอ (.) จะตองบาไดมาตอง

26.

เอา ยะใดดีหา (.) เฮาจะใส

27.

เฮาจะ >บาใส< >ใส< >บาใส<

28.

มันจะมาลังเลตอนนั้น (.) แมนกอ

29.

เฮากอตัดสินใจไปเลยนอ (.)

30.

เออ :: ตาปอเปลจะไปตายบานกอ (.)

31.

จะไดยะหยั่งใด

169
32. ผูดูแล

ตางญาติปอเปลกอ (2.0)

33.

ไอนองตี้ตะคืนหนา ::

34.

กอเปนญาติตางปอ (.) เปนนอง (.) นองตาเนี้ย

35. จิตอาสา

→

36. ผูดูแล

มันจะไดไปอูกั๋น (.) เอี๊ยะนอแมนอ
((พยักหนา)) เจา :::

37. จิตอาสา

→

เตาเอี๊ยะนะเจา (.) แม

38.

→

ละเดียวเฮาปะกั๋นอยูน ั้นนะแม (.)

39.

→

พรุงนี้เฮากอปะกั๋น (.)

40.

→

เดียวจะหื้อเปล (.) ไปเยี่ยมบานแหมกํา ((ยกมือไหว))

41. ผูดูแล

คะ ((ยกมือรับไหว)) ขอบคุณหลายหลาย

จากบทสนทนาขางตนจะเห็นไดวาจิตอาสาพยายามแนะนําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหญาติ
ผูดูแลนําเรื่องการตัดสินใจรักษาผูปวยไปคุยกันในครอบครัวรวมถึงตัวผูปวยดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
เขาในที่ตรงกัน เห็นไดจากบรรทัดที่ 1-2 จิตอาสากลาววา อูกั๋นกอนกา (2.0) อันนี้เฮาอูกับแม อูกับ
ลูกตวยนะ ละกอ (.) คุณตาตวย ซึ่งญาติผูดูแลตอบกลับมาในบรรทัดที่ 3-4 วามีการพูดคุยกันบาน
แลว แตตามใจแม ใหแมตัดสินใจ โดยญาติผูดูแลเลาวาลูกพูดดังนี้ ลูกฮั้นมัน (.) เอาเฮาวานะ เอายาย
วา ((ผงกหัว))แตจากที่จิตอาสาประเมินดูแลวพบวาการพูดคุยอาจยังไมพอจึงพยายามขยายความให
ญาติผูดูแลเขาใจงายยิง่ ขึ้น ในบรรทัดที่ 5-9 จิตอาสากลาววา อี้ เอาเฮาวากะเพราะวาเกยมี มันตองอู
พ ร อ ม : : : : กั๋ น ล ะ ก อ ( . ) พ ร อ ม กั บ คุ ณ ต า ต ว ย เ พ ร า ะ คุ ณ ต า เ ป ล ฮู ตั๋ ว อ ยู
ถาเปลบาฮูตั๋วกอวาไปอยาง และบรรทัดที่ 35 มันจะไดไปอูกั๋น เอี๊ยะนอแมนอ ซึ่งถือวาเปนการดํารง
อยูในกรอบของการใหคําปรึกษาที่ไมตัดสินใจแทนคูสนทนาหรือทึกทักเอาเอง นอกจากนั้น จิตอาสา
ยังทิ้งทายการสนทนานี้ดวยการกลับเขามาในกรอบของการชวยเหลือตามบรรทัดที่ 37-40 จิตอาสา
กลาววา เตาเอี๊ยะนะเจาแม ละเดียวเฮาปะกั๋นอยูนั้นนะแม พรุงนี้เฮากอปะกั๋น เดียวจะหื้อเปลไปเยี่ยม
บานแหมกํา ((ยกมือไหว))
3. การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep or compassionate listening skill) เปนการฟงที่เต็ม
เปยมไปดวยความรักและเมตตาอยางไมมีเงื่อนไข ใหญาติผูดูแลไดแสดงความรูสึกตาง ๆ เชน โกรธ
กลัว กั ง วล สั บ สน ท อใจ ทําใหสั ม ผัส ได ถึง อารมณ ความรูสึ ก และความต องการ ญาติผู ดูแลได
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ปลดปลอยใหความทุกขนอยลง เปนการเยียวยาจิตใจ เพราะความรูสึกที่หลั่งไหลออกมาไดรับการโอบ
อุม ดูแลใหเกียรติ ซึ่งการฟงอยางลึกซึ้งจะปรากฏอยูโดยทั้งไปของงานนี้
#8.3 [จิตอาสา-1635-24.52-25.31] [วีดิทัศน]
1. ผูดูแล

→

คือ (2.0) แกฮักแมนะ

2.

→

(.) คือ (.) มีอะหยังเอี๊ยะ (2.0) แกจะถาม (.)

3.

→

แมกอหื้อจวยไป ((ผายมือเล็กนอย)) (.) อะหยังไป
(.) มีอะหยัง (.) แกผิดอะหยังแม ↑ ทูก ::: อยาง

4.
5.

→

↑ เพราะ (.) อันนี้กอ

6.

→

(.) กอบาฮูหนา (.)

7.

→

แมอาจจะ ::: แมคิดวาเอี๊ยะ (.)

8.

→

เพราะเฮาหื้ออภัยแกตลอดไง ((เสียงสั่น))

9. จิตอาสา

→

(.) ดีคะ (.) โจกดีละ

10.

→

(.) ลุงอินทรกอโจกดีมากมาก

11.

→

(.) บางคนตี้เปลบามีลูก (.) บามีเมียเนอะ (2.0)

12.

→

เทาตี้คุณพยาบาลหันมาเอี๊ยะเนอะ

13.

→

° มันบามีใครมาผอ° มันนาเอ็นดูแต :: นะเจาเนอะ (.)

14. ผูดูแล

โอย ::: แมทําใจบาไดหรอก ((สายหัว))

15. จิตอาสา

แตนี่ (.) แมขนาดเปนแคนองสาวเนอะ (.)

16.

ยังดูแลอยางเนี้ย ((จับมือ))

17.

ละ (.) เดี๋ยวอีกหนอย (.) ลูกสาวแมกอจะมาดูแลแม
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18. ผูดูแล

เจา (.) ภาวนาขอหื้อเปนหยั่งอั้นเนอะ ((หัวเราะ))

19. จิตอาสา

ถาหยั่งใด (.) กอเปนกําลังใจหื้อ (.) เนอเจา

20. ผูดูแล

เจาเจา

แมจะเปนที่รูกันวาการสนทนาในบริบทที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาการดูแลโดย
แพทย พยาบาลหรือบุคลากรทางการสาธารณสุขมักเกิดความแตกตางในรากฐานทางสัง คมกับ คู
สนทนา เพราะการกระทําของบุคคลเหลานี้ ถือวาเปนการกระทําของผูเชี่ยวชาญซึ่งมีใบอนุญาต มี
อํานาจในการตัดสินเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขในการรักษา การสนทนาจึงมักถูกกําหนดไว ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน แตอาจไดรับการตอบสนองเปนรับความเงียบจากคูสนทนาซึ่งเปนไปตามหลักของ
ลัทธิสโตอิก (stoicism) (Maynard 2003) ทําใหในบางครั้งจิตอาสาตองสรางสภาพแวดลอมในการ
พูดคุยรวมกันระหวางคูสนทนาเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดี และผลลัพธที่ไดใหประโยชนใน
การสรางความเขาใจและการยอมรับของญาติผูดูแล จากตัวอยางการสนทนาบรรทัดที่ 1-8 จะเห็นวา
จิตอาสาเปดโอกาสใหญาติผูดูแลพูดถึงความรูสึกดี ๆ ของตนที่มีตอผูปวยในการดูแล คือ (2.0)แกฮัก
แม นะ (.) คื อ (.) มี อะหยั ง เอี๊ ยะ (2.0) แกจะถาม (.) แมก อหื้ อจ วยไป ((ผายมื อเล็ ก น อย)) (.)
อะหยังไป (.) มีอะหยัง (. )แกผิดอะหยังแม = อภัย ↑ ทูก ::: อยาง ↑ เพราะ (.) อันนี้กอกอบาฮูหนา
(.) แมอาจจะ ::: แมคิดวาเอี๊ยะ (.) เพราะเฮาหื้ออภัยแกตลอดไง ((เสียงสั่น)) ((น้ําตาคลอ)) ซึ่งจิตอาสา
ก็แสดงถึงการรับฟงอยางลึกซึ้งดวยความเขาใจในดังเชนในบรรทัดที่ 9-13 จิตอาสาพูดวา (.) ดีคะ (.)
โจกดีละ (.) ลุงอินทรกอโจกดีมากมาก (.) บางคนตี้เปลบามีลูก (.) บามีเมียเนอะ (2.0) ((ผายมือ))
เทาตี้คุณพยาบาลหันมาเอี๊ยะเนอะ °มันบามีใครมาผอ° มันนาเอ็นดูแต::นะเจาเนอะ (.) นอกจากการ
รับฟงอยางลึกซึ้งจะชวยใหบรรยากาศการสนทนาดีขึ้นแลว ในบางครั้งจิตอาสายังใชบรรยากาศที่ดีขึ้น
นี้ในการตั้งคําถามเพื่อพูดคุยกันตอตามโครงสรางการสนทนาที่จิตอาสากําหนดไวตอไป
4. การสัมผัส (Touch) เปนการสื่อสารถึงความรูสึกในรูปของอวัจนภาษา เปนการแสดง
ความเห็นใจ หวงใย ใหกําลังใจ การประคับประคองและความเมตตา มักจะใชในการสื่อความรูสึก ใน
กรณีที่จิตอาสาไมสามารถใชถอยคําสื่อไดอยางเหมาะสม แตอยางไรก็ตองระมัดระวังเรื่องของความ
เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณโดยตองคํานึง วัย เพศ วัฒนธรรมและอื่น ๆ ดวย
#8.4 [จิตอาสา-1635-23.59-24.47] [วีดิทัศน]
1. จิตอาสา

→

2.
3. ผูดูแล
4. จิตอาสา

อันนี้ ((ขยับตัว)) ((จับมือผูดูแล))
เปนกําลังใจหื้อนะเจา ((ยิ้ม))

→

เจา :: ขอบคุณนักนัก ((หัวเราะ)) ((จับมือจิตอาสา))
สูสู (.) เปนผูหญิงแกรงมาก (2.0) ละกอ :::
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5. ผูดูแล

ตองแกรงกะ (1.0) จําเปนตองแกรง ((ยิ้ม))

6. จิตอาสา

โจกดีเนอะ ((พยักหนา)) (.)

7.

วาแบบไดลูกปกคืนมานะ (.)

8.

ขนาดเปลเปนลูกบุญธรรม (.) อะเนอะ

9. ผูดูแล

เจา

10. จิตอาสา

→

(.) เปลยังฮัก (2.0) ละกอดูแลลุงอินทรนะ

11.

→

อาว (2.0) หนูยังคิดวา (.)

12.

→

เปลยังบอคอยอะหยัง ((แตะมือ2ครั้ง)) ((ปลอยมือ))

13.

เพราะเปลเปนลูกบุญธรรม (.)

14.

เขากอ (.) ไมคอยอะไรกับ

15. ผูดูแล

((ขยับตัวมาขางหนาเล็กนอย))

16.

แกบาไดคิดวาแกเปนลูกบุญธรรม

17.

ตึงวันนี้หนา :: แตกอแก (.)

18.

แกเปนคนตี้ละออนสวกอะ (2.0) บฮูหนา :: ((ผงกหัว))

19. จิตอาสา

ใจใหญ ↑ กา ((ยิ้ม))

20. ผูดูแล

ประมาณนั้น ((ยิ้ม))

21. จิตอาสา

ไม (2.0) หนูกอคิดตอยังไงคะ (.) วาอีกหนอย

22.

ถา ↑ สมมุติปาไมสบายเหมือนลุงอินทรเนี้ย (.)

23.

พี่ลูกสาว (.) กอจะมาดูแลปาตอไง (.)

24.

เพราะเขาเห็นตัวอยางจากแม (.) ใชปะ

25.

เพราะวา (.) แมดูแลคุณตาอินทรดีไง

26.

มาดู ↑ ทูกวัน (.) มันเหมือนเปนแบบอยางนะ (.)

27. ผูดูแล

แมกอภาวนา ((ผงกหัว))
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ในงานวิจัยนี้พบวามีการสัมผัสที่แสดงถึงการใหกําลังใจ มีความเปนหวงเปนใยใหเห็นอยู
แทบทุกการสนทนาที่ญาติผูดูแลและจิตอาสาเปนเพศเดียวกันและสัมผัสซ้ํา ๆ ตลอดทั้งการสนทนา
เชน การจับมือ การจับเขา เชนในบรรทัดที่ 1 จิตอาสาจับมือญาติผูดูแลเพื่อเปนกําลังใจ อันนี้ ((ขยับ
ตัว)) ((จับมือผูดูแล)) เปนกําลังใจหื้อนะเจา ((ยิ้ม)) และจับมือตอมาเรื่อย ๆ 35 วินาที จนถึงในบรรทัด
ที่ 10-12 เปลยังฮัก (2.0) ละกอดูแลลุงอินทรนะ อาว (2.0) หนูยังคิดวาเปลยังบอคอยอะหยัง ((แตะ
มือ2ครั้ง)) ((ปลอยมือ)) นอกจากนั้นในบางกรณีศึกษายังพบการสวมกอดเพื่อใหกําลังใจในตอนทายการ
พูดคุยหรือในชวงของการยุติการสนทนาตามโครงสรางการสนทนาดวย
สรุปผล

ในบริบทของการจัดการเพื่อการใหคําปรึกษาเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผู
ปวยโดยจิตอาสานั้น มีความจําเปนตองใชทฤษฎีสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา เพราะจิตอาสาซึ่งเปนผู
ใหการเยียวยานั้นจะเปนหมือนผูสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพอยางมีขอบเขตที่เหมาะสม โดยผูรับการ
เยียวยาไดแกญาติผูดูแลที่แมจะเปนผูรับแตก็เปนหุนสวนในกระบวนการเยียวยา (partnership) ใน
การดําเนินกิจกรรมของจิตอาสามีเปาหมายที่ชัดเจนคือเพื่อใหการคําปรึกษาแนะนํา สัมพันธภาพสิ้นสุด
เมื่อบรรลุเปาหมายซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของผูรับการเยียวยา และความเขาใจที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการใหคาํ ปรึกษาควรไดรับการสื่อสารดวยคําพูด ซึ่งผูวิจัยจําเปนตองสังเกตวา ใครเปนผูเริ่ม
การสนทนา คนเริ่มเริ่มอยางไร พัฒนาหรือยุติการพูดคุยอยางไร เขามีปฏิกิรยิ าอยางไร เขารวมกัน
ปฏิบัติ (Treat) ตอเรื่องเหลานี้อยางไร การวิเคราะหปฏิกิริยา การแสดงออก การพูดออกมา การใช
สีหนาทาทาง การเลือกใชประโยคบางอยาง การเลือกใชไวยากรณในการสื่อสารและความสามารถ
(Competency) จะนําไปสูความเขาใจในขอมูลธรรมชาติ (Naturally occurring data) ของความ
หมายและนิยามของโครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของอาสาขางเตียงกับ
ญาติผดู ูแลผูปวยโรคระยะสุดทายไดอยางแทจริง
งานวิจัยนี้พบวาจิตอาสาใชทฤษฎีสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาที่ไดจากการอบรมฯ ทั้ง
การฟงอยางลึกซึง้ การตั้งคําถาม การใหคําปรึกษาตามกรอบการชวยเหลือหรือแมกระทั่งการสัมผัส
นอกจากนั้นยังพบการแบงปนประสบการณรวมระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลดวยเชน การแนะนํา
การออกกําลังกาย การหายใจใหกับตัวเอง เปนตน

บทที่ 9
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ที่ก ลาวไวในบทที่ 1 ที่ตองการศึก ษาถึง แนวทางการ
รับมือกับการจากไปของผูปวย โดยการวิเ คราะหจ ากการพูดคุยของจิตอาสาที่ผานการอบรมจาก
เครือขายพุทธิกาฯ และญาติผูดูแลผูปวยไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย (NCDs) เพราะผูวิจัยเล็งเห็น
ถึงผลกระทบที่เกิดจากโรคดังกลาวที่ความเจ็บปวยนี้ไมไดสงผลกระทบตอเฉพาะตัวผูปวยเทานั้น แต
ยังมีผลกระทบตอครอบครัวของผูปวยหรือผูดูแล หรืออาจกลาวไดวา โรค NCDs ไมใชเ ปนเพียง
โรคในตัวผูปวย แตเปนภาวะความเจ็บปวยของครอบครัวเพราะผูปวยจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ
ดูแลแบบประคับประคองจากญาติ ผู ดู แ ลผู ป ว ยโรค NDCs ระยะสุ ด ท า ย ที่ มั ก ได รั บ การมอบ
หน า ที่ จ ากครอบครั ว ให เ ป น ผูตัดสินใจหลักในการรับการรักษาของผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับการ
ดูแลอยางรักษาที่ดีที่สุด อีกทั้งยังอาจจําเปน ตองสนับสนุนดานการเงิน เชน คาใชจายในการรักษา คา
เดินทางไปพบแพทย คาใชจายสวนตัว เปนตน
การที่ญ าติผูดูแลไดมีโ อกาสพูดคุยกับจิตอาสาและรับ คําปรึก ษาในเรื่องแนวทางการ
รับมือกับการจากไปของผูปวย ถือไดวาเปนการใหขอมูลที่ตรงจุด มีความนาสนใจและสําคัญยิ่งเพราะ
การสนทนาในเรื่องนี้มีความละเอียดออน งายตอการกระทบกระเทือนจิตใจของคูสนทนา ดังนั้นจิต
อาสาที่ผ า นการอบรมจากเครื อข า ยพุท ธิ ก าฯ ทั้ ง ด า นทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ แล วได นํ าความรู
ความสามารถ เทคนิคตาง ๆ ที่ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชในสถานการณดังกลาว ถือเปนการ
เปดมุมมองเชิงประจักษในการสื่อสารระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลที่ทุกถอยคําและอากัปกริยาของ
ทั้งคูสนทนาลวนแตสะทอนถึงปรากฏการณที่เปนความจริงเฉพาะโดยทั้งสิ้น
หากกลาวถึงวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา ซึ่งเปนวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตรที่
ผูวิจัยใชเปนวิธีวิทยาหลักของงานวิจัยนี้ ขอมูลทั้งหมดที่นํามาวิเคราะหลวนมาจากสภาพความเปนจริง
ที่ปรากฏ ไดแกการสนทนา ทําใหเขาถึงรายละเอียดพฤติกรรมที่ผูใหขอมูลแสดงออกอยางแทจริง เห็น
ถึงการอยูรวมกันทางสังคมระหวางจิตอาสาที่เปนพยาบาล จิตอาสาที่เปนพระ จิตอาสาที่เปน อสม.
และญาติผูดูแลผูปวยโรค NCDs โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อญาติตองรับมือกับชวงเวลาที่ผูปวยเขาสูระยะ
ของโรคที่ไมสามารถรักษาและเยียวยาได การใชคําพูดของจิตอาสาจึงเขามามีบทบาทเพื่อเตรียมความ
พรอมของญาติผูดูแลใหเผชิญในสิ่งที่ไมอยากเผชิญ การพูดคุยสนทนาในลักษณะนี้ยอมประกอบดวย
โครงสรางการสนทนาที่นาสนใจ การใชทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมไปจนถึงการที่ทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล
เลือกใชเทคนิคที่คาดวานาจะเกิดประโยชนมาใชรวมกัน ดังนั้น การที่จะเขาใจถึงวิธีการที่จิตอาสาและ
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ญาติผูดูแลใชนั้น สามารถศึกษาไดจากการสนทนาซึ่งจะประกอบดวยการใชภาษา ทาทาง คําพูด การ
ถามตอบ ซึ่งตองใชวิธีวิทยาที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหบริบทที่สรางขึ้นในระหวางการสนทนา
ของคนที่กําลังสื่อสารกัน
บทนี้เปนบทที่ผูวิจัยตองกลาวถึงผลสรุปของงานวิจัย แตเพื่อใหเกิดความครบถวนและ
เกิดประโยชนตองานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผูวิจัยแบงบทนี้ออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนการสรุป
ผลการวิจัย สวนที่ 2 เปนการอภิปรายผล และ สวนที่ 3 เปนการใหขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 เปนการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยสรุปดวยการตอบคําถามการวิจัยเรียงลําดับตาม
ขอของวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กําหนดไวมีดวยกัน 3 ขอ พรอมทั้ง นําเสนอการสัง เคราะห
ผลการวิจัยออกมาเปนโมเดล
สวนที่ 2 เปนการอภิปรายผล บทนี้ชี้ใหเห็นวาจิตอาสาใชความรูผานการพูดคุยอยางไร
แนวคิดและทฤษฎีมีประสิทธิภาพอยางไรเมื่อตองนํามาใชในสถานการณจริง นอกจากนั้น ผูวิจัย
เชื่อมโยงขอคนพบกับแนวคิดและทฤษฎีวามีสิ่งใดที่เหมือนหรือตางกับทฤษฎี เราจําเปนตองปรับตัวให
เปนไปตามทฤษฎีหรือไมอยางไรหรือควรยึดถือปฏิบัติไปตามแบบของสังคมไทย
สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 3 สวนไดแก
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะ
สุดทาย
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการสําหรับการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะ
สุดทาย
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัย
ในสวนนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดวยการสรุปตามคําถามการวิจัยหรือตอบคําถามการ
วิจัยตามที่กําหนดไวในบทที่ 1 ตามลําดับ
การตอบคําถามการวิจัยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยตอบดวยขอมูล เชิงประจักษ (empirical
data) ซึ่งมาจากขอมูลในบทกอนหนานี้ (บทที่ 6-8) และเปนขอมูลที่ไดมาจากภาคสนาม 2 สวนคือ
ขอมูลจากการสนทนาและขอมูลชาติพันธุวรรณนา งานวิจัยนี้ทําใหเห็นวาญาติผูดูแลมักรับรูอาการ
ของผูปวยในปจจุบัน แตยังขาดการรับรูเรื่องการดําเนินโรค สงผลใหครอบครัวไมไดเตรียมตัวรับมือกับ
การจากไปของผูปวยเทาที่ควร นอกจากนั้นในการดูแลแบบประคับประคองยัง มีมิติดานวัฒ นธรรม
ศาสนาและความเชื่อตาง ๆ ผสมผสานอยูดวย
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โครงสรางการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ดังที่กลาวไวในบทที่ 5 เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาที่มุงศึกษาถึงการพูดคุยในเรื่อง
ที่คูสนทนา ไดแก จิตอาสาและญาติผูดูแลที่มิไดตกลงกันไวลวงหนาวาจะตองคุยเรื่องอะไรกอน อะไร
หลัง ดังนั้นการพูดคุยจึงเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ หัวขอเรื่องมีการเปลี่ยนไปตามบริบทการพูดคุย
ตอบสนองบทพูดที่เกิดขึ้นกอนหนา และพัฒนาเปนบริบทอื่นตอไป
โครงสรางของการพูดคุยในเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยนี้ ถือเปน
โครงสรางของการกระทําทางสังคม มีความเปนรูปแบบทีแ่ นนอน มีการกระทําออกมาเปนโครงสราง มิได
เกิดขึ้นอยางไรร ะเบียบหรือยุงเหยิงรวมทั้งไมส ามารถเกิดไดในทุกโอกาส โดยในการพูดคุยแตล ะ
ขั้นตอนมีเทคนิคและวิธีก าร มนุษยมิไดสื่อสารเพียงสัก แตวาพูดออกไป การพูดคุยแตละครั้งเปน
พฤติกรรมที่มีการตอบสนองซึ่งกันและกัน มีการใชความรูที่ไดจากการอบรมและความรูจากแหลงอื่น ๆ มา
เปนสวนชวยใหมีความเขาใจและมีความไวตอบริบทในโครงสรางทางสังคม และในทางกลับกันหากคนที่
สื่อสารกันไมเขาใจบริบทหรือขาดความรูในเรื่องของบริบทก็จะทําใหการสื่อสารพูดคุยไปคนละทาง พูดคุย
กันไมคอยรูเ รื่อง
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาขอมูลการสนทนาจากวีดีทัศนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบ และสรุป
ออกมาเปนขั้นตอนจํานวน 4 ขั้นตอนไดแก คือ 1. การเปดประเด็น 2. การทดสอบการรับรูเรื่องโรค
ของผูปวยและการดําเนินโรค 3. การใหคําแนะนํา และ 4. การยุติหรือออกจากบริบทเรื่องการรับมือ
กับการจากไปของผูปวย
1. การเปดประเด็น
กอนที่คูสนทนาจะเขาสูการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยนั้น จะ
เปดประเด็นการสนทนาดวยการที่จิตอาสาเปนผูแนะนําตัวและกลาวถึงหนาที่การงานของตน แตใน
บางครั้งจะกลาวถึงความชวยเหลือที่สามารถเอื้อใหกับญาติผูดูแลและครอบครัวของผูปวยได แลวจึง
ตามดวยการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระซึ่งเปนการสรางสัมพันธภาพ การสรางสัมพันธภาพในครั้งนี้มิได
เปนครั้งแรก ญาติผูแลและจิตอาสาเคยพบกันมาแลว การพูดคุยเรื่องตาง ๆ จึงเปนการอุนเครื่อง เปน
การเตรียมญาติผูดูแลกอนที่จะเริ่มคุยเรื่องการดูแลผูปวย และการพูดคุยในเรื่องที่ละเอียดออนและ
งายตอการกระทบกระเทือนจิตใจของคูสนทนาเชนนี้ ผูวิจัยเชื่อวาการเรียกชื่อในระหวางสนทนาจะทํา
ใหเกิดความคุนเคยและไววางใจซึ่งกันและกันไดมากขึ้น
แตถึงจิตอาสาจะใชคําถามเหลานี้เพื่อเปนการทักทาย เพื่อการอยูรวมกันทางสังคม แต
การถามในบางบริบทมีความหมายมากกวาที่ผูวิจัยพูดถึง เพราะไมไดถามเพื่อใหการมีปฏิสัมพันธ
ดําเนินไปเทานั้นหรือเปนการถามอยางไรเปาหมาย แตการถามของจิตอาสามีนยั สําคัญเพื่อทําใหระเบียบ
ทางสังคมเกิดขึ้น ระเบียบดัง กลาวเปนเรื่องของการกําหนดแนวทางและประเด็นเรื่องที่จ ะพูดคุย
ควบคุมใหญาติผูดูแลบอกเลาในสิ่งที่จิตอาสาตองการรู และลักษณะของคําถามที่ใชในการสนทนา
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ลักษณะนี้จะไมใชคําถามบังคับหรือจัดทางเลือกใหคนตอบ ไมใช คําถามที่ตองการคําตอบวาใชหรือ
ไมใช คําถามที่พบในการเปดประเด็นที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้เปนคําถามออมไมใชคําถามตรง
2. การทดสอบการรับรูเรื่องโรคของผูปวยและการดําเนินโรค
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญ เพราะเปนชวงที่จิตอาสาใชโอกาสที่ญาติผูดูแลพูดถึงโรคที่
ผูปวยเปนอยู ซึ่งญาติผูดูแลรับรูและจิตอาสาพยายามทดสอบการรับรู เพื่อประเมินถึงการยอมรับในโรค
และอาการของผูปวยในความคิดของญาติผูดูแล การพูดคุยเพื่อประเมินการยอมรับของญาติผูดูแลใช
การถามและการตอบเปนกลไกหลัก และหากวิเ คราะหการใชภาษาในการบรรยายโรคภัยรวมทั้ ง
ลักษณะอาการของผูปวย ก็พอจะทําใหจิตอาสารูวาญาติผูดูแลรับรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จิต
อาสาพยายามรู แตไมไดตองการประเมินวาผูปวยและญาติผูดูแลยอมรับความตายที่เกิดขึ้นมากนอย
อยางไร
นอกจากนั้นยังพบวา การที่จิตอาสาพูดคุยกับญาติผูดูแลในเรื่อ งการลุกลามของโรค
และอาการที่เหมือนวาจะแยลง หลังจากที่จิตอาสาเปดประเด็นไปแลว จิตอาสายังชวนญาติผูดูแล
พูดคุยเรื่องอาการและการดําเนินโรค โดยจะคอย ๆ คุยเรื่องของอาการและการลุกลามของโรคทีละ
ขั้น ทีละขั้นและเนื้อหาของการพูดคุยทําใหมองเห็นระดับความรุนแรงของโรคมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้
เพื่อใหญาติผูดูแลเกิดความเขาใจ นึกภาพตามไดและนําไปสูการใหคําแนะนําเรื่องแนวทางการรับมือ
กับการจากไปของผูปวยตอไป
3. การใหคําแนะนํา
การใหปรึกษาและใหคําแนะนําของจิตอาสา เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพรอมในการรับมือกับการ
จากไปของผูปวย ซึ่งตองอาศัยคนที่อยูรวมกับสิ่งเหลานี้และเขาใจรวมกัน การใหคําปรึกษาในเรื่องการ
เตรียมตัวเตรียมใจเชนนี้ จึงไมใชการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเดียว แตตองอาศัยการอยู
รวมกันทางสังคม ความเขาใจในสภาพแวดลอม ความเปนชุมชนและวัฒนธรรมเดียวกันของทั้งจิตอาสาและ
ญาติผูดูแล งานวิจัยนี้พบวาทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแลใชศาสนาและวัฒนธรรมการทําบุญและตักบาตร
การไปวัดในวันเทศกาลมาใชเปนองคประกอบในการพูดคุย เพื่อจัดการความวิตกกัง วลรวมกันของคู
สนทนา
4. การยุติหรือออกจากบริบทเรื่องการรับมือกับการจากไปของผูปวย
ในการวิจัยนี้พบวาในการยุติการพูดคุยเรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูป ว ย
บางกรณีก็จะยุติอยางถาวรแตในบางกรณีก็ยุติแคชั่วคราว จิตอาสาจะกลับมาอีกหลายครั้ง จํานวน
ครั้งที่กลับมาพูดคุยขึ้นอยูกบั วาญาติผูดูแลเตรียมพรอมกับการจากไปของผูปวยมากนอยอยางไร
กรณีที่ญาติผูดูแลรับได และเตรียมตัวโดยการพูดคุยกับครอบครัวมาแลว จิตอาสาก็จะ
ไมกลับมาพูดคุยบอย แตจะยุติการสนทนาดวยการใหกําลังใจแกญาติผูดูแลและมักใชการชื่นชมรวม
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ดวย เชน ชื่นชมวาครอบครัวทุกคนทําดีที่สุดแลว ดีใจแทนผูปวยที่มีครอบครัวดีเชนนี้ ดูแลผูปวยไดดี
มาก ๆ และในบางกรณีก็จะแนะนําใหญาติผูดูแลรักษาสุขภาพ
ในอีกกรณีหนึ่งหากจิตอาสาประเมินแลวพบวา อาจมีปญหาทางการเงินทั้งระหวางที่
ดูแลผูป วยหรือ ภายหลัง จากที่ผูปว ยเสียชี วิต จิ ตอาสาจะประสานขอความชวยเหลือจากสัง คม
สงเคราะหให หรือหากประเมินแลวพบวายังพูดคุยกันในครอบครัวไมละเอียดพอหรือมีแนวโนมที่จะ
ยกภาระการตัดสินใจและการดูแลผูปวยใหกับบุคคลใดบุคคลคนหนึ่ง จิตอาสาจะรับฟงอยางตั้งใจและ
จะพยายามอธิบายใหญาติผูดูแลเกิดความเขาใจมากขึ้ นพรอมทั้ง เนนย้ําใหกลับไปพูดคุยกันภายใน
ครอบครัวและตนเองก็จะติดตามดูแลเปนระยะ
เพื่อศึกษาเทคนิคและภาคปฏิบัติดานการสื่อสารที่จิตอาสานําไปใชในสถานการณ
จริง
จากการที่ผูวิจัยดูวีดิทัศนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบ ศึกษาการพูดคุยทุกกรณีศึกษา รวมทั้งนํา
ขอมูลสวนอื่นจากภาคสนามมาประกอบกัน พบวาในแตละขั้นตอน ทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแล มีการ
เลือกใชเทคนิคตาง ๆ ที่นาสนใจรวมกันและแนนอนวาเทคนิคเหลานี้ ถือเปนประเด็นสําคัญที่ชวยให
การสื่อสารสําเร็จลุลวง และผูวิจัยไดพบขอสังเกตที่นาสนใจเพิ่มเติมวา บางเทคนิคนั้นก็ใชครัง้ เดียวแตบาง
เทคนิคและวิธีการพูดคุยก็อาจใชหลายครั้ง บางเทคนิคใชไดอยางดีเมื่อใชเทคนิคนี้เทคนิคเดียวแตบาง
เทคนิคอาจตองใชรวมกับวิธีการอื่นจึงจะทําใหการพูดคุยเปนไปตามที่ผูพูดตองการ และยังพบวาใน
การใชเทคนิคตาง ๆ นั้น อาจเกิดขึ้นทั้งแบบที่ผูพูดรูตัวและผูพูดไมรูตัว
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกนําเสนอเทคนิคที่ทั้งจิตอาสาและญาติผูดูแลเลือกนํามาใชใน
ระหวางการสนทนาที่เห็นไดอยางเดนชัดและคูสนทนานํามาใชบอย ๆ จนเปนที่สังเกตไดจํานวน 4
เทคนิค ไดแก 1. เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 2. เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ
3. เทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล และ 4. เทคนิคการอางอิงบุคคล
ที่ 3
1. เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
งานวิจัยนี้มีขอคนพบวา เพื่อใหการใหคําปรึกษาระหวางจิตอาสากับญาติผูดูแลใน
เรื่องแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยไดผลลัพธที่ใหประโยชน เกิดการยอมรับของญาติ
ผูดูแล จิตอาสามักใชวิธีการเรียงลําดับมุมมองการนําเสนอ เพื่อชวยในการเตรียมความพรอมใหญาติ
ผูดูแลสามารถรับสารหรือขอมูลที่ยากลําบากได ดวยการใชเทคนิคการสรางสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
โดยผานความเห็นที่สอดคลองตรงกันมิใชการเผชิญหนา จิตอาสาตองการเขาใจถึงมุมมองของญาติ
ผูดูแลที่มักซับซอนและเขาใจในเรื่องระดับความสามารถของญาติผูดูแลที่แตกตางกัน การใชเทคนิคนี้
จึง เปนการพูดคุยถึง เรื่องอื่น ๆ ตอเนื่องมาเรื่อย ๆ แลวจิตอาสาจึง จะเปดประเด็นพูดคุยหรือให
คําปรึกษาตามโครงสรางการสนทนาที่กําหนดไว แตอยางไรก็ตาม เทคนิคการสรางสภาพแวดลอมที่
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เหมาะสมที่จิตอาสานํามาใชนี้ มิไดมีจุดประสงคเพื่อใชเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ไมสมดุลระหวางจิต
อาสาและญาติผูดูแล
2. เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ
งานวิจัยนี้พบวา โดยสวนใหญแลวจิตอาสาจะเปนผูตั้งคําถาม เพื่อประเมินถึงการ
รับรูและใชในการใหคําปรึกษากับญาติผูดูแล ดังนั้นเทคนิคการถามของจิตอาสาจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง จิตอาสาจําเปนตองมีความสามารถในการใชคําพูดหรือเลือกใชประโยคที่มีแนวโนมที่จะกระตุน
หรือดึงความคิด ความเขาใจของคูสนทนาออกมาและจิตอาสายังตองใชเทคนิคดานการใชคําถาม เพื่อ
มุงจัดระเบียบในการสนทนาอยางละมุนละมอม เชน เทคนิคการใชคําถามโดยใชคําวาสมมติ เพือ่ ใหได
คําตอบที่บงบอกถึงความคิด การเตรียมตัวเตรียมใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยของตัวญาติผูดูแล
เพราะการถามแบบตรงไปตรงมาอาจไมเหมาะสมกับบริบทเชนนี้ และผูวิจัยยังพบวา สําหรับการ
พูดคุยในเรื่องที่มีความหมายเฉพาะและตองใชความละเอียดออนเชนงานวิจัยนี้ มักใชเทคนิคการตั้ง
คําถามโดยใชคําวาสมมติควบคูไปกับเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพ
3. เทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล
จากการที่ผูวิจัยศึกษาการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลถึงแนวทางการ
รับมือกับการจากไปของผูปวยโดยละเอียด ผูวิจัยพบวาจิตอาสาใชเทคนิคการใชคําหลีกเลี่ยงคําไม
สุภาพ โดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวล ลื่นหู กลาวคือเปน คํา วลี ประโยค ที่ใชแทนที่คําใดคําหนึ่ง วลี
ใดวลีหนึ่ง ประโยคใดประโยคหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเพื่อไมใหเอยถึงโดยตรงและโจงแจงเกินไป แต
ความหมายก็จะเปนที่เขาใจโดยทั่วไป
แตในงานวิจัยนี้จิตอาสาและญาติผูดูแลเลือกใชเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพ
โดยใชศัพทหรือภาษาที่นุมนวลเพราะเหตุผลที่ตางออกไป จิตอาสาไดรับการอบรมมาวา การกลาวถึง
การตายของผูปวยเปนเรื่องที่งายตอการกระทบกระเทือนจิตใจของญาติผูแล สงผลใหการสนทนาไม
ราบรื่น ยากที่จะประสบผลสําเร็จและไมเปนไปตามโครงสรางที่กําหนดไว ดังนั้น จิตอาสาและญาติ
ผูดูแลจึงเลือกใหคําอื่นแทนคําวาตาย หรือ ใกลตาย และใชเทคนิคการใชคําเลี่ยงคําที่ไมสุภาพโดยใช
ศัพทหรือภาษาที่นุมนวล ควบคูไปกับเทคนิคการใชคําถามโดยการใชคําวาสมมติ และมักจะเกิดสลับ
ไปมาในระหวางที่จิตอาสาพูดคุยกับญาติผูดูแลในเรื่องการลุกลามของโรคและอาการที่เหมือนวาจะแย
ลงซึ่งถือวาเปนการพูดออม ๆ
4. เทคนิคการอางอิงบุคคลที่ 3
ในระหวางการพูดคุย คูสนทนาทั้ง สองฝายมีโ อกาสที่จะกลาวถึ งเหตุการณหรือคํา
บอกเลาของบุคคลที่ 3 รวมดวย เพราะในบางครั้งการกลาวถึงบุคคลที่ 3 มีประโยชนในแงของการปู
พื้นเรื่องการเตรียมรับมือกับการจากไปของผูปวย กอนที่จะเขาไปพูดคุยเรื่องการตัดสินใจหรือการ
รับมือกับการจากไปของผูปวยที่อยูในการดูแลของญาติผูดูแล ผูวิจัยพบวาจิตอาสาใชทฤษฎีดูแลแบบ
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ประคับประคองที่เนนผูปวยและญาติผูดูแลเปนศูนยกลางและตองพยายามทําใหความเปนกลาง
เกิดขึ้น โดยที่จิตอาสาจะไมกลาววาตัวจิตอาสารูและบอกวาผูปวยในการดูแลของญาติคนนี้เปนมะเร็ง
แตจิตอาสาจะใชการบอกเลาดวยตัวญาติผูดแู ลเองและจากคําบอกของหมอซึ่งทําใหญาติผูดูแลเขาใจ
โรคของผูปวยอยูแลววาเปนขั้นใด แสดงใหเห็นวาญาติผูดูแลรูเรื่องนี้มาดวยตัวเองแลว การกลาวเชนนี้
จึงมิไดเปนการทึกทักโดยจิตอาสา
เพื่อติดตามการนําความรูดานการสื่อสารของจิตอาสาที่รับไดจากการอบรมฯ ไปใชใน
สถานการณจริง
ในงานวิจัยนี้พบวา จิตอาสามีก ารใชความรูที่ไดจ ากการอบรมสอดคลองกับ ทฤษฎี
สัมพันธภาพเพื่อการเยียวยา ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวคิดพื้นฐานวา บุคคลมีเอกลักษณ ไมควรถูกตัดสิน มี
ความจริงใจเปดเผย และ ความเทาเทียม การสื่อสารนี้จ ะทําใหเกิดประสิทธิ ผ ลในการดูแลแบบ
ประคับประคอง เพราะการสื่อสารเพื่อการเยียวยาจึงมีลักษณะเปนวงจร มีการแบงปนซึ่งกันและกัน
เปนกระบวนการที่เลื่อนไหลไมหยุดนิ่ง ไดรับอิทธิพลจากคานิยม วัฒนธรรมและการรูคิดในเรื่องตาง ๆ
แตอยางไรก็ตามขอเดนของงานวิจัยนี้ คือความแตกตางจากงานวิจัยอื่นที่มีอยูโ ดยทั่วไป เพราะผูใช
ทฤษฏีจะเปนตัวนักวิจัยและสรุปออกมาเปนแบบสอบถาม แตในงานวิจัยนี้จิตอาสาจะเปนผูเลือกใช
ความรูหรือทฤษฎีภายใตสถานการณจริงที่ตนเองเผชิญ
ผลการวิจัยปรากฏถึงความรูดานการสื่อสารตามทฤษฎีสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาที่จิต
อาสาไดรับจากการอบรมที่จัดโดยเครือขายพุทธิก าฯ ไปใชในสถานการณจริงที่เห็นไดอยางชัดเจน
จํานวน 4 ขอ ไดแก 1.การใชคําถาม 2.การใหคําปรึกษาตามกรอบการชวยเหลือ 3. การฟงอยางลึกซึ้ง
และ 4.การสัมผัส
1. การใช คํ า ถาม เป น ทั ก ษะที่ มุ ง ให ไ ด ข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการเข า ใจป ญ หา
สถานการณชีวิต ของญาติผูดูแลมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการบอกเลาถึงความรูสึกและเรื่องราว
ตาง ๆ ที่ทําใหยุงยากใจ หรือรบกวนใจ รวมทั้งใหโอกาสญาติผูดูแลไดใชเวลาในการคิดทบทวนและทํา
ความเขาใจปญ หาและสาเหตุดวยตนเอง โดยในการที่จิตอาสาถามคําถามนั้น ประกอบดวย 4
วัตถุ ป ระสงค คือ 1) ให ได ขอ มูล ที่เ ฉพาะเจาะจง 2) ชี้นํ าการสนทนาต อในเชิง สร างสรรค 3)
ตรวจสอบวาญาติผูดูแลรูหรือไม และ 4) ทําความเขาใจใหตรงกัน
2. การใหคําปรึกษาตามกรอบการชวยเหลือ จิตอาสาไดรับการแจงจากการอบรมให
ทราบถึงกรอบการชวยเหลือ เชน กระบวนการในการเขาเยี่ยมผูปวย จํานวนครั้งที่เหมาะสมในการ
เขาเยี่ยม เปนตน ทั้ง นี้เ พื่อชวยใหจิตอาสาเขาใจในวิธีการ ขอบเขต เปาหมาย เกิดความเขาใจใน
กระบวนการอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเพื่อใหสังเกตเห็นความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเอง
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3 การฟง อยางลึก ซึ้ง เปนการฟงที่เ ต็ม เปยมไปดวยความรัก และเมตตาอยางไมมี
เงื่อนไข ทําใหสัม ผัส ไดถึง อารมณ ความรูสึก และความตองการของทั้งผูปวยและญาติผูดูแลที่ได
ปลดปลอยความทุกข ถือเปนการเยียวยาจิตใจ เพราะความรูสึกที่หลั่งไหลออกมาไดรับการโอบอุม
ดูแลใหเกียรติ จิตอาสาจึงฟงอยางไมตัดสินใจวา ความคิดนั้นถูกหรือผิด รับฟงอยางเปดใจ ฟงอยาง
สงบ ไมโตแยง หรือพูดขัดจังหวะ
4. การสัมผัส เปนการสื่อสารถึง ความรูสึกในรูปของอวัจ นภาษา ซึ่ง เปนการแสดง
ความเห็นใจ หวงใย ใหกําลังใจ การประคับประคองและความเมตตา ซึ่งมักจะใชในการสื่อความรูสึก
ในกรณีที่จิ ตอาสาไมส ามารถใช ถอยคํ าสื่อ ไดอ ยางเหมาะสม แตตองระมั ดระวัง เรื่องของความ
เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณโดยตองคํานึง วัย เพศ วัฒนธรรมและอื่น ๆ ดวย
จากการสรุ ป ผลการวิ จั ยโดยเรีย งตามวั ต ถุป ระสงค ข างต น ผูวิ จั ยขอนํา เสนอการ
สังเคราะหผลการวิจัยเปนโมเดล ดังนี้

ภาพที่ 4 โมเดลนําเสนอผลการวิจัยที่ผานการสังเคราะหดวยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
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สวนที่ 2 อภิปรายผล
ผูวิจัยนําประเด็นที่นาสนใจในบทวิเคราะหขอมูลแตละบทมาอภิปรายรวมทั้งนําประเด็น
ที่สอดคลองหรือตางจากแนวคิดและทฤษฎีมาอภิปรายเพิ่มเติม ประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายไดแก
การสื่อสารที่ไมสมดุลทางอํานาจ การใหคําปรึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทายและการดูแลผูปวย
ตามวัฒนธรรมไทย
การสื่อสารที่ไมสมดุลทางอํานาจ
งานวิจัยที่ศึกษาโดยวิธีการวิเคราะหการสนทนาของตางประเทศแสดงผลการวิจัยวา
การที่แพทยและผูปวยสนทนากันถึงเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษามักจะมีการพูดคุยเปนลําดับขั้น
แพทยมักจะใหก ารวินิจฉัยโรคแกผูปวยไปตามหนาที่ และโดยปกติแลวขั้นตอนนี้ไมไดทําใหผูปวย
ยอมรับหรือเขาใจอยางชัดเจน และแมวาเมื่อการวินิจฉัยโรคแสดงผลออกมาเปนขาวราย ผูปวยก็อาจ
แสดงความเงียบ (Maynard, 2003) ยิ่งไปกวานั้น ผูปวยอาจมองวาการวินิจฉัยโรคเปนเสมือนการตั้งตน
ที่นําไปสูขอเสนอของการรักษาและมีแนวโนมไมตอบสนองตอขอพิจารณานั้น สําหรับเงื่อนไขของการ
วินิจฉัยที่เปนลําดับขั้นตอน อาจทําใหผูปวยตอบสนองตอขอความที่แสดงการวินิจฉัยโรคของแพทย
นอยมากหรืออาจไมตอบสนองเลย สิ่งที่ซอนอยูภายใตพฤติกรรมนี้คือ ความแตกตางในรากฐานทาง
สังคม การวินิจฉัยโรคถือวาเปนการกระทําของผูเชี่ยวชาญซึ่งมีใบอนุญาตในการรักษาและดําเนินการ
ทางการแพทยและมีอํานาจในการตัดสินเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขในการรักษา
เมื่อเปรียบเที ยบการสื่อสารระหวางจิตอาสาและญาติ ผูดูแลของงานวิจัยนี้ พบสิ่ง ที่
คลายคลึงกันคือการสื่อสารที่ไมสมดุลทางอํานาจ คําวา “ไมสมดุล” หมายถึงการถามและการตอบ
ของคูสนทนาไมเทากัน ในงานวิจัยนี้ก็เปนเชนนั้น จิตอาสามักเปนคนเปดประเด็น ถามคําถามญาติ
ผูดูแล นอกจากนี้ยังเปนผูควบคุมการสนทนา เปนผูยุติการสนทนาในเรื่องตาง ๆ แตในสังคมชนบท
ของไทย ความรูที่ญาติผูดูแลมีอยูไมเทาทันกับจิตอาสาหรือบุคลากรทางการแพทยไมใชอุปสรรคใน
การสนทนา เพราะธรรมชาติของญาติผูดูแลที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ จะเปนคนขี้เกรงใจ ไมกลาสอบถาม
หรือเริ่ม พูดในประเด็นที่ตนเองสงสัย ดัง นั้น การที่จิตอาสาเปนผูจัดลําดับ การสนทนา จึงมีความ
เหมาะสมอยูแลว นอกจากนี้คนในพื้นที่ยังมักใหความสําคัญกับบุคลากรทางการแพทย ใหความไวเนื้อ
เชื่ อ ใจทั้ ง ความรู ท างวิ ช าการและความอาวุ โ สจึ ง ทํ า ให ย อมทํ า ตาม เป น ความสั ม พั น ธ
แบบเครือญาติที่ตองพึ่งพากันมากกวาจะเปนความสัมพันธแบบผูรักษากับผูรับการรักษาไปตามหนาที่
เฉกเชนในสังคมตะวันตก นอกจากนั้นยังพบการใชคําสั่งในบางบริบทแตมีความสําคัญเพราะทําให
ญาติผูดูแลตระหนัก วาเปนสิ่งที่ลืมไมได ตองทําตามอยา งสม่ําเสมอ ทําใหเห็นวาความสัมพันธเชิง
อํานาจยังปรากฏในการสื่อสารของงานวิจัยนี้แตมิไดสงผลในแงลบแตอยางใด
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การใหคําปรึกษาเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
จากการที่ญาติผูดูแลไดรับการสื่อสารจากแพทยและพยาบาล เกี่ยวกับอาการของผูปวย
โรค NCDs วา ดําเนิน มาถึง ขั้ นของการสิ้น สุด การรัก ษา ใหยาตามอาการ ทํา ให ญ าติ ผูดู แลและ
ครอบครัวไดรับรูและตระหนักวาการรักษาไมเกิดประโยชน เพราะนอกจากจะทําใหผูปวยทรมานแลว
ญาติผูดูแลจะตองเสียคาใชจายและเสียเวลาในการประคองชีวิตผูปวยอีกเปนจํานวนมาก จึงเปนการ
ตอบโจทย วา หน า ที่ข องจิ ตอาสาที่เ ปน พยาบาล นอกจากจะมี ห น าที่ ห ลัก คือ ด านหัต ถการทาง
การแพทยแลว ควรทําหนาที่เปนที่ปรึกษาแกญาติผูดูแลและครอบครัว เพื่อใหเกิดความเขาใจ นํามา
ซึ่งการยอมรับ นอกจากนั้นแลวการใหคําปรึกษาแกญาติผูดูแลยังมีประโยชนในมิติเศรษฐศาสตรและ
สาธารณสุข กลาวคือการดูแลรัก ษาตามความเปนจริ ง เทา ที่ทําไดและการไมยื้อชี วิตทํา ใหญ าติ
สิ้นเปลืองคาใชจายนอยลงและไมใชงบประมาณของแผนดินในการดูแลผูปวยที่หมดหนทางรักษา เต็ม
ศักดิ์ พึ่งรัศมี, 2550 กลาววาการดูแลผูปวย ญาติและครอบครัวตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตผูปวย
ยังมีชีวิตอยูจนถึงหลังการตาย ซึ่งบุคลาการทางการสาธารณสุขควรมีบทบาทในการสื่อสารกับญาติ
ผูดูแลและครอบครัวของผูปวยใหไดรับขอมูลที่เปนความจริงรวมถึงรับทราบถึงหนทางรักษาที่เปนไป
ไดยาก ทั้งนี้เพื่อใหญาติเขาใจอาการ ลักษณะของโรคตลอดจนมีการวางแผนรับมือกับการดําเนินโรค
และการจากไปของผูปวยในอนาคตดวย
การดูแลผูปวยตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จากการที่ผูวิจัยไดกลาวถึงในบทที่ 5 วาผูวิจัยมีโอกาสลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเยี่ยมบาน
ของผูปวยจํานวน 3 รายเปนบานของผูปวยในกลุม โรค NCDs ระยะสุดทายที่ทางสถานพยาบาล
แนะนําใหนํากลับไปดูแลที่บาน ในการลงพื้นที่ผูวิจัยใชเพียงการสังเกตและการจดบันทึกจากสิ่งที่เห็น
มิไดมีการถายภาพหรือบันทึกวีดีโอแตอยางใด แตผูวิจัยไดพบขอมูลเชิงประจักษที่นาสนใจและควร
นํามาอภิปรายเพิ่มเติมคือ ผูวิจัยไดเห็นความรวมมือของคนในครอบครัวและคนในชุมชนตามชนบท
ของไทยที่ใหความสําคัญตอการดูแลผูปวย เพราะนอกจากญาติผูดูแลซึ่งเปนคนในครอบครัวที่ตอง
แบงหนาที่ในการดูแลผูปวย ผลัดเวรกันเฝา ดูแลผูปวยที่ขาดความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ด ว ยตนเองแล ว ในวั น นั้ น ผู วิ จั ย ยั ง ได พ บกั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.)
ซึ่งเปนเกษตรกรอยูในชุมชนเดียวกัน ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ เกี่ยวกับการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย และมีทักษะดานการสาธารณสุขพื้นฐาน แวะมาเยี่ยมเยียนผูปวย เขามาพูดคุยไถถาม
สารทุกขสุก ดิบ ญาติผูดูแล ทําใหญ าติ ผูดูแลไดพูดคุย คลายความเครียด หรือหากในกรณีที่ผูปวย
รูสึกตัว พอมีคนรูจักมาหาก็ดีใจ ลืมความทุกขที่เกิดจากความเจ็บปวยไดไปชั่วขณะหนึ่ง นอกจากนั้น
ยังนําผลไมเล็ก ๆ นอย ๆ มาแบงปนกัน ทําใหบรรยากาศของบานที่อยูกันอยางเงียบเหงา เหนื่อยลา
หรือบางครั้งก็มีความตึงเครียด มีบรรยากาศที่ผอนคลายลงบาง มีเสียงหัวเราะ ยิ้มแยมแจมใส มีการ
หยอกลอ พูดคุยกันดวยภาษาเมือง การอาศัยคนในหมูบานและเพื่อนบานใกลเคียงเชนนี้ ถือเปนการ
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สนับสนุนทางอารมณใหกับคนดูแลและญาติโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของโกมาตร จึงเสถียร
ทรัพยและประชาธิป กะทา, 2550 ที่เสนอวา การใหคําปรึกษาในบริบทโรคมะเร็งนาจะเปนไปดวยดี
มากขึ้น หากผู ปวย ญาติ พยาบาลและเจาหน าที่ส าธารณสุข เปนคนในพื้น ที่เ ดีย วกันและอยูใ น
วัฒนธรรมเดียวกัน คนเหลานี้ใชภาษาและมีความรูเกี่ยวกับภูมิหลังของกันและกัน มีความเขาใจเรื่อง
ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม อากาศและความเปนอยูรวมกันซึ่งลวนแลวแตมีผลตอการสื่อสารพูดคุยใน
บริบทโรคมะเร็งทั้งสิ้น ความเขาใจรวมกันถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญที่
ชวยลดความเครียด สรางความสงบและความสุขใหแกผูปวยซึ่งตองตายในอนาคต นอกจากนั้นใน
งานวิจัยนี้พบการสนทนาระหวางจิตอาสาและญาติผูดูแลที่สอบถามถึง การพาผูปวยไปทําบุญ ใน
เทศกาลตาง ๆ การสอบถามถึงการทําบุญและการไปวัดในวันเทศกาล ถือไดวาเปนสวนสําคัญของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนลานนาก็นํามาใชในการจัดการความกังวล เสริมสรางกําลังใจใหกับผูปวย
และญาติผูดูแลอยางดียิ่ง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะ
สุดทาย
จากการศึกษาวิจัย ทําใหไดขอคนพบเกี่ยวกับสภาพปญ หาของแนวทางการรับมือกับ
การจากไปของผูปวยระยะสุดทายที่มีความสืบเนื่องกับการดูแลแบบประคับประคอง รวมไปถึงการได
เห็นแบบอยาง แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาของจิตอาสาภายในพื้นที่วิจัย ทําใหไดขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย ดังนี้
1. ดานพัฒ นาบุคลากรทางการสาธารณสุข จากการวิจัยพบวา ชองวางทางความรู
ระหวางบุคลาการทางการสาธารณสุขกับผูปวยและญาติผแู ลบางคนยังมีอยูมาก บางคนยังขาดความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาวะที่ตนเองเปนอยูอยางตอเนื่อง และยัง พบวาบางคนไมกลาที่จ ะขอขอมูลจาก
แพทยอยางตรงไปตรงมา ดังนั้น ในดานบุคลากรนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญในการ
วางแผนจัดการอบรมอยางจริงจัง เพื่อใหไดบุ คลากรที่ตระหนักและเขาใจ ในหลักการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายแบบประคับประคอง รวมถึงครอบครัวที่ใหการดูแลผูปวย โดยนอกจากจะเนนในเรื่องการ
ดูแลรักษาที่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี จนถึงวาระสุดทายของชีวิตแลว ควรเนนการใสใจและสนใจดูแล ให
ความสําคัญกับการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สําคัญในสังคมไทย
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธ เพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง เขาใจวัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว ตลอดจนควรมีการวางแผน
ไมใหเกิดการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งจะทําใหการเยี่ยมเยียนหรือพูดคุยกับผูปวยและครอบครัวทําไดไม
ทั่วถึง
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2. ดานการพัฒนาทีมชวยเหลือตาง ๆ โดยจะเห็นไดวา การดูแลจากแพทย หรือพยาบาล
ประจําการอยางเดียว อาจยังไมเหมาะสมเพียงพอตอการดูแลผูปวยและครอบครัวอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง จึงควรมีแนวนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการสรางทีมตาง ๆ เพื่อชวย
สนับสนุนใหเกิดการดูแลอยางเปนองครวม ใหสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวางและตอเนื่อง ควร
มีการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของทีมตาง ๆ เชน ทีมเยี่ยมบานผูปวย ทีมปลอบขวัญญาติผูปวย
ทีมประสานงานจิตอาสา ทีมนักสังคมสงเคราะห เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอการพัฒนา
บุคลากรของไทย และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใน
ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับ การศึกษาในรูป แบบดังกลาว แตการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการ
กําหนดรูปแบบทีมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย จึงควรดําเนินนโยบายที่ควบคู
กันไปทั้งนโยบายเพิ่ม สรรหาและคัดสรรจิตอาสา การบริหารจั ดการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบของทีมที่เหมาะสม ซึ่งตองทําใหเปนที่ยอมรับกันในระดับสวนกลางใหมี
การดําเนินการกันอยางกวางขวางลงไปสูระดับภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกล
3. การบริการจัดการดานการเงินและวัสดุอุปกรณ เนื่องจากการวิจัยนี้พบวา ผูปวยและ
ครอบครัวสวนใหญตองเผชิญกับภาระทางการเงิน และตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจาก
คาใชจายในการดูแล และโอกาสในการหารายไดที่ลดนอยลงจากขอจํากัดของสภาวะที่เปนอยู จึงควรมี
นโยบายเกี่ย วกับ การบริ ห ารจัดการด านการเงิน อยางเหมาะสม มิใชเ ฉพาะการดํา เนิน การตาม
หลัก ประกัน สุขภาพถวนหน าเท านั้น แตห น วยงานกลางระดั บ กระทรวง ควรมี นโยบายในการ
สนับสนุนรายไดโรงพยาบาล เพื่อจัดสรรอุปกรณบางอยางเพื่อใหผูปวยไดนําไปใชที่บาน อันจะเปน
การสง เสริมคุณภาพชีวิตของผูปวย และลดภาระทางการเงินแกผูปวยและครอบครัวได เชน การ
สนับสนุนอุปกรณจําพวกไมเทา เครื่องพยุงเดิน รถเข็น เตียง ที่นอนลม ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ
หรือสนับสนุนรถพยาบาล เปนตน นอกจากนั้น หนวยงานกลางควรมีก ารสนับสนุนอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับคาครองชีพหรือเงินทุนประกอบอาชีพแกครอบครัว เงินทุนในการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ การสนับสนุนคาฌาปนกิจศพ โลงศพแกผูปวยยากไร เปนตน และควรมี
นโยบายในการสนับ สนุนคาใชจ ายในโรงพยาบาลเกี่ ยวกับ การฝก สอนญาติ การอบรมจิตอาสา
คาใชจ ายในการเยี่ ยมบาน เปน ตน เพื่ อใหแ ตล ะโรงพยาบาลมีค วามพร อมในการจัด การ และ
ครอบครัวเกิดความมั่นใจในการดูแล รวมถึงมีแหลงสนับสนุนในการดูแลผูปวย ลดภาระของครอบครัว
ในการดูแลผูปวย มีเวลามากขึ้นในการหารายไดใหแกครอบครัว
4. นโยบายในการกระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย จากการวิจัยนี้พบวา ครอบครัวผูปวยหลายรายดวยกันที่ยังกังวลกับการใหผูปวยกลับไป
เสียชีวิตที่บานทั้งที่เปนความตองการของผูปวยเอง เนื่องมาจากความไมพรอมในการดูแล ทั้งในดาน
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สถานที่ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนความไมมั่นใจในการดูแลผูปวยที่บาน จึงควรมีนโยบายในการ
ดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยที่บาน โดยมีแนวนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน
ชุมชนดึงศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวม เชน การใชชุมชนเปนชองทางการสื่อสาร การดึงเพื่อน
บานมาชวยเหลือ เยี่ยมเยียน และใหกําลังใจผูปวยและครอบครัว หรือสนับสนุนพิธีกรรมพื้นบานตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้หนวยงานกลางควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และวางแผนอบรมเพื่อกระตุน
ใหเห็นความสําคัญและรวมวางแนวทางกับหนวยงานในชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวม รวมถึงการวาง
แนวทางในการประสานงานระหวางบุคลากรทางการสาธารณสุขและคนในชุมชน เพื่อใหเกิดการประสาน
การทํางานที่สอดคลองกลมกลืนกัน โดยควรทําความเขาใจมิติทางสังคมและชุมชนของผูปวย เรียนรู
และเขาใจวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ของชุมชน ในขณะที่ชุมชนเองควรมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบทางการแพทยอยางเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีบทบาทในการประสานความเขาใจ
ระหวางบุคลากรทางการสาธารณสุขและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกทั้งผูปวยและ
ครอบครัว
5. ในปจจุบันพบวา ยังมีสถานพยาบาลจํานวนนอยมากที่มีการนํารูปแบบการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายไปใชและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นหนวยงานกลางจึงควรมีนโยบายในการ
พัฒนาหนวยงานตนแบบในสถานพยาบาลตาง ๆ โดยการวางแผนการอบรมพัฒนาหนวยงานตนแบบ
และการสงเสริมการดูงานหนวยงานตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้นแลว รวมถึงการขอความรวมมือจากองคกร
ดานศาสนา ชุมชน และหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ เชน สังคมสงเคราะห เพื่อใหเกิดการพัฒนา
หนวยงานตนแบบที่มีการดําเนินการสอดคลองกับทั้งหลักการดูแลผูปวยระยะสุดทายและสอดคลอง
กับบริบทวัฒนธรรมและความเชื่อของแตละชุมชน
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการจัดการสําหรับการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะ
สุดทาย
จากการศึก ษาวิจัย พบวา การรับ มือกับ การจากไปของผูปวยระยะสุดทายของญาติ
ผูดูแล ยังมีขอจํากัดตาง ๆ ในทางปฏิบัติหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งการจะพัฒนาแนวทางปฏิบัติตาง ๆ
ใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทั้ง บุคลากรทางการสาธารณสุขและครอบครัว
ผูปวย โดยผูวิจัยไดขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรนําขอคนพบหรือผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปจัดทําเปนคูมือ หรือหลักสูตรที่ใชในการ
อบรมหรือเปนตัวอยางที่เขาใจงาย เพื่อใหบุคลการทางการสาธารณสุขไดสื่อสารกับญาติผูดูแลใหเกิด
การรับรูและเขาใจสภาวะที่เปนอยูตามความเปนจริง เพื่อใหสามารถวางแผนในการดูแลผูปวย การ
จัดการภายในครอบครัว ตลอดจนการเตรียมตัวรับมือกับการจากไปของผูปวยและเผชิญกับความ
สูญเสียไดอยางเหมาะสม มีการประเมินถึงความตองการและแบบแผนการรับรูขอมูลขาวสารของญาติ
ผูดูแล การใหขอมูลควรทําในลักษณะการแลกเปลี่ยนขาวสาร ใชการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อประเมินความ
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เขาใจของทั้งผูปวยและครอบครัว โดยสังเกตจากปฏิกิริยาที่แสดงออก และใชคําถามถึงความเขาใจ
และความรูสึกที่มีตอขอมูล มีการประมวลความตองการของผูปวยและครอบครัว นอกจากนั้นควร
ระลึกไวเสมอวา การสื่อสาร ไมวาจะเปนการสื่อสารขอมูล หรือการใหกําลังใจที่ใชไดดีกับบุคคลหนึ่ง
อาจใชไมไดดีกับอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้น ควรประเมินบุคคลเปนรายๆ ไป และทําความเขาใจกับบริบท
เฉพาะของพวกเขาเหลานั้น
2. ลดชองวางและเปดพื้นที่ใหผูปวยและครอบครัวไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลจากบุคลากร
ทางการสาธารณสุข รวมถึงไดมีโอกาสบอกเลาปญ หาที่ตนเองประสบ โดยพบวา บุคลากรทางการ
สาธารณสุขสวนใหญมุงใหขอมูล ตามที่ตนเองเห็นสมควร และแมมีทาทีรับ ฟงขอมูลที่ผูปวยและ
ครอบครัวบอกเลา แตอาจไมไดรับรูอยางเขาใจ หรืออาจตัดสินขอมูล อยางเรงดวนตามความเห็น
สวนตัว เปนเพราะแนวกั้นทางความคิดยังไมเปดออก หรือบางครั้งที่บุคลากรทางการสาธารณสุขอาจ
แสดงทัศนะของตนเองที่ตรงขามกับความเห็นของผูปวยและครอบครัว ดังนั้น บุคลากรทางการ
สาธารณสุขจึงควรเปดพื้นที่การมีสวนรวม โดยถามถึงความรูสึกนึกคิดของผูปวยและครอบครัว และ
ใหความสนใจกับประสบการณที่ไดรับการบอกเลา โดยยังไมตัดสินวาถูกหรือผิดแตพยายามเขาใจโลก
สวนตัวและพฤติกรรมของผูปวยและครอบครัว เพื่อรวมหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม และสื่อสาร
ขอมูลที่จําเปนตอการรับรู เพื่อการวางแผนจัดการตอไป
3. เนนการดูแ ลที่เ หมาะสมกั บ บริบ ทเฉพาะ ต องตระหนัก อยูเ สมอวา ผูปว ยและ
ครอบครัวแตละรายมีปญหาและความตองการที่แตกตางกันไป และการใหความสําคัญกับปญหาและ
ความตองการนั้นอาจไมตรงกับความเห็นของบุคลากรทางการสาธารณสุขเสมอไป ดังนั้น บุคลากร
ทางการสาธารณสุขจึงควรสอบถามขอมูลจากผูปวยหรือครอบครัวแตละรายกอนเสมอ นอกจากนั้น
งานวิจัยนี้ยังพบขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับการดูแลในลักษณะที่สอดคลองกับหลักการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ซึ่ง อาจเปนที่นาพอใจแกผูปวยสวนใหญ และบุคลากรทางการสาธารณสุขเห็นว า
เห มา ะส ม แต อ าจ ใ ช ไ ม ไ ด ดี กั บผู ป ว ยบ า งคนที่ ไม ต อง กา รก า รดู แล ปร ะ หนึ่ งต นเ อ ง
อยูในภาวะใกลตาย ดังนั้นบุคลากรทางการสาธารณสุขควรเรียนรูและทําความเขาใจบริบทเฉพาะของ
ผูปวยแตละคนไป จากการพูดคุยและทําความคุนเคยอยางสม่ําเสมอ และตลอดระยะเวลาที่ดูแลควร
เนนใหผูปวยอยูกับปจจุบัน เพื่อทําความเขาใจสภาพปญหาของตนเองตามที่ เปนอยู สนับสนุนการ
แสวงหาความเขมแข็งและคนหาคุณคาในตนเอง ตลอดจนสงเสริมพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวกของผูปวย สงเสริมและฝกใหครอบครัวผูปวยรวมดูแลผูปวยพรอมกันไปกับบุคลากรทางการ
สาธารณสุข เพื่อใหสามารถกลับไปดูแลผูปวยที่บานไดอยางมั่นใจและเหมาะสม
4. สงเสริมการนําแนวคิดทางศาสนามาประยุกตใชกับบริบทการดูแล โดยจากขอคนพบ
แสดงใหเห็นวา ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บปวยและความตาย ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่อง
แนวทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทายหลายรายมีความเชื่อมโยงมาจากแนวคิดทาง
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พุทธศาสนา บุคลากรทางการสาธารณสุขควรมีการประชุมปรึกษา เพื่อสงเสริมการนําแนวคิดและแนว
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามาใช ควบคูไปกับ การดูผูปวยระยะสุดทายและครอบครัว เชน การกําหนด
กิจกรรมตาง ๆ ใหแกผูปวยและครอบครัว ตลอดจนการใชพุทธศาสนาเปนที่พึ่งพิงทางใจ สงเสริมเกิด
ความสุขสงบมากที่สุด รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวไดดําเนิน
กิจทางศาสนาตามความเชื่อและความศรัทธาตามความเหมาะสม เชน การจัดใหมีหองพระ การจัดให
มีหองละหมาด เปนตน
5. หลีกเลี่ยงการปกปดขอมูลของผูปวยเกี่ยวกับสภาวะที่เปนอยูไมใหญ าติผูดูแลทราบ
เพราะเหตุผลคือลดภาวะคับของใจและสงเสริมการวางแผนการจัดการกับสภาวะที่เปนอยูรวมกัน โดย
จากการวิจัยพบวา ในกรณีที่ครอบครัวรวมกันปกปดขอมูลผูปวยไมใหรับรูขอมูลตามที่ผูปวยประสบ
อยูจริง แตกลับพบวาผูปวยหลายคนที่สามารถคาดเดาสภาวะที่เปนอยูไดเอง จากบริบทของสถานที่และ
บริบทการดูแลรักษา นํามาซึ่งความคับของใจใหกับ ผูปวยหลายราย และทําใหคางคาใจกับ ความ
คลุมเครือ ดังนั้น บุคลากรทางการสาธารณสุขควรพูดคุยทําความเขาใจกับครอบครัว ใหการยอมรับ
พรอมทั้งรวมกันหาแนวทางที่เหมาะสมในการสื่อสารใหผูป วยเขาใจ เพื่อใหเกิดการยอมรับ นําไปสู
การจัดการกับสภาพปญหา และการเตรียมตัวเผชิญความตายอยางสงบ
6. สงเสริมและสนับสนุนครอบครัวของผูปวยในการชวยเหลือใหผูปวยเผชิญความตาย
อยางมีสติ และจากไปอยางสงบ เนื่องจากพบวาความคาดหวังของผูปวยสวนใหญเกี่ยวกับความตาย
คือความตองการที่จะจากไปอยางสงบ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของครอบครัวสว นใหญดวย
อยางไรก็ตาม ยังพบวามีครอบครัวบางรายที่ยอมรับกับการสูญเสียไมได และไมพรอมใหผูปวยจากไป
โดยการใหบุคลากรทางการสาธารณสุขยื้อชีวิตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนั้นบุคลากรทางการสาธารณสุข
ควรใหขอมูลที่เพียงพอกับครอบครัว และเนนใหเห็นถึงความตองการที่แทจริงของผูปวย และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยที่ตองการการดูแลประหนึ่งเปนบุคคลมากกวาเครื่องจักรหรือหุนยนต โดยตองมีการ
ประเมินความตองการของผูปวยและครอบครัวเปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริง
และใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของผูปวยอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ
เลือกวาจะยื้อชีวิตหรือปลอยใหผูปวยจากไปอยางสงบ
7. สงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว
ไดพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของแตละฝาย ใหผูปวยไดมี
โอกาสสั่งเสีย พูดคุยเพื่อจัดการกับภาระที่คางคาใจ กอนที่จ ะจากโลกนี้ไป โดยบุคลากรทางการ
สาธารณสุขควรพูดคุยกับครอบครัวผูปวยใหเขาใจถึงความสําคัญดังกลาว และสนับสนุนใหพูดคุยหรือ
แสดงออกตอผูปวยตามความเหมาะสม นอกจากนั้นควรสนับสนุนใหผูปวยตระหนัก ถึงคุณคาของ
ตนเองที่มีตอครอบครัว ใหเห็นถึงความสําคัญของการไดระบายอารมณและความรูสึกอยางเหมาะสม
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8. ภายในสถานพยาบาลควรมีการจัดสถานที่และบริบทใหใกลเคียงกับความเปนบาน
หรือความเปนครอบครัวมากที่สุด เพื่อใหผูปวยไดใชชีวิตในชวงสุดทายของชีวิตเสมือนยัง อยูใน
ครอบครัว และเสมือนเปนคนปกติมากกวาคนปวย เชน มีการจัดสถานที่ใหมีความสะดวกสบาย มี
หองพักใหครอบครัวไดผอนคลายจากการดูแลที่เปนภาระหนักอึ้ง หรือการจัดสถานที่ใหเปนเสมือน
บานพักมากกวาสถานพยาบาล เปนตน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาโดยวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนาเปนหลัก
เปนครั้งแรก ทําใหมีความยากลําบากในการทําความเขาใจเพื่อการนํามาใชใหเกิดความสมบูรณและมี
คุณภาพ อีกทั้งยังพบขอจํากัดหลายประการในการศึกษาวิจัย ซึ่งหากมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการรับมือกับการจากไปของผูปวยระยะสุดทายตอไปในอนาคต ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. เนื่องจากผูวิจัยมีประสบการณในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย และการรับมือกับการจาก
ไปของผูปวยอยูบาง อาจทําใหเกิดอคติปนเปอนในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยตองพยายามมองขาม
รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ หรือตัดสินใจไปกอนลวงหนาเนื่องมาจากความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู
ดังนั้น ในการวิเคราะหการสนทนาของสถานการณลักษณะเชนเดียวกันนี้ ผูวิจัยจึงตองทบทวนและ
ตระหนักถึงความรูเดิมที่มีอยูและละวางไว เพื่อเขาไปแสวงหาขอมูลใหไดอยางเต็มที่ เพื่อใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
2. จากการศึกษาวิจัยในครั้ง นี้พบวา ผูปวยและญาติผูดูแลประสบกับ สภาพปญหาที่
แตกตางกันเกี่ยวกับการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลและที่บาน ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควร
ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่สถานพยาบาลและที่บาน เพื่อทําความเขาใจสภาพ
ปญหาอุปสรรคที่ผูปวยและญาติผูดูแลตองเผชิญในแตละบริบท นําไปสูการกําหนดแนวนโยบายการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่องและครอบคลุมทั้งในสถานพยาบาล และเมื่อผูปวยกลับไปบานแลว รวมไปถึง
การกําหนดนโยบายในการดูแลครอบครัวผูปวยใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติภายหลังผูปวยจาก
ไป
3. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ยังพบขอจํากัดของบุคลากรทางการสาธารณสุขในการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายเพื่อใหเ กิดความตอเนื่อง และเนนการดูแลอยางเปนองคร วมทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทีมดูแลตาง ๆ เชน ทีมเยี่ยมบาน หรือทีมอาสาสมัคร เปนตน โดยควรศึกษาเชิงคุณภาพที่เนน
การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาทีมที่เหมาะสมกับ
บริบทชุมชนของผูปวยที่ศึกษา
4. เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ควร
ศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมผูปวยระยะสุดทายโรคอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่กวางขวางและครอบคลุม
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อัน เกิ ด จากการใช ก ลุ ม ข อ มู ล ที่ ต า งออกไป ซึ่ ง จะสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ใ นการกํ า หนด
แนวนโยบายการดูแลผูปวยระยะสุดทายและครอบครัวไดครอบคลุม สภาพปญ หาตางๆ และเปน
ประโยชนตอผูปวยระยะสุดทายในวงกวางตอไป
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เครื่องหมายที่ใชในบทสัมภาษณ
ดรูวและเฮริเทจ (Drew and Heritage, 2006) กลาววาเครื่องหมายตอไปนี้ พัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นโดยเกล เจฟเฟอรสัน (Gail Jefferson) เปนที่นิยมในกลุมนักวิเคราะหการสนทนา
(conversational analysis) ผูวิจัยใชเครื่องหมายเหลานี้ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทําใหผอู านเขาใจ
และมองเห็นภาพวา จิตอาสาและญาติ ผูดูแลคุยกันอยางไร เครื่องหมายทั้ง หมดที่ยกมาอธิบายใน
ภาคผนวก ก นี้เปนเครื่องหมายที่ใชในบทสัมภาษณที่ปรากฏในงานวิจัยรวมทั้งเปนเครื่องหมายที่อยู
ในภาคผนวก ข ดวย ยังมีเครื่องหมายอีกหลายอยางแตผูวิจัยมิไดนํามาอธิบายเนื่องจากเครื่องหมาย
เหลานั้นมิไดนํามาใชในงานวิจัยนี้
สัญลักษณ: (.)
คําอธิบาย: เครื่องหมายมหัพภาคที่อยูในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่องหมายวงเล็บ) แสดงใหเห็นวาผูพูด
และเวนวรรคสั้นมากดวยการเวนวรรคนอยกวา 1/10 วินาที
ตัวอยาง: เออ (.) เปนยังทําใจบไดเตี้ย
สัญลักษณ: (5.0)
คําอธิบาย: ตัวเลขในเครื่องหมายนขลิขิตบอกจํานวนวินาทีที่ผูพูดหยุด
ตัวอยาง: เจา (5.0) จะอี้หนา
สัญลักษณ: ((
))
คําอธิบาย: วงเล็บคูใชเมื่อตองการอธิบายการใชภาษาทาทาง
ตัวอยาง: ((พยักหนา))
สัญลักษณ: (
)
คําอธิบาย: วงเล็บเดี่ยวใชเมื่อตองการอธิบายคําพูดที่ไมสามารถบอกไดแนนอนวาคืออะไร
ตัวอยาง: (
) โรคนี้เปนแลวบหาย
สัญลักษณ: :::
คําอธิบาย: เครื่องหมายทวิภาคใชบอกความยาวของเสียง จํานวนทวิภาคขึ้นอยูกับความยาวของเสียงที่ผู
พูดเอื้อนบอกไปหรือลากยาว
ตัวอยาง: อือ :::
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สัญลักษณ: โอย
คําอธิบาย:
ตัวอยาง:

ตัวอักษรเขมหมายถึงผูพูดออกเสียงคํานั้นดังกวาคําอื่น
โอยโอยโอย

สัญลักษณ: º
º
คําอธิบาย: คําพูดที่อยูในเครื่องหมายเปนคําที่ผูพูดออกเสียงเบากวาคําอื่น
ตัวอยาง: º ตาย º
สัญลักษณ: >
<
คําอธิบาย: คําที่ปรากฏในเครื่องหมายนี้แสดงวาคํานั้นพูดเร็วกวาคําอื่น
ตัวอยาง: >ปต้งั ใจเยี้ยะจะใดพอง<
สัญลักษณ: <
>
คําอธิบาย: คําที่ปรากฏในเครื่องหมายนี้แสดงวาคํานั้นพูดชากวาคําอื่น
ตัวอยาง: <ตอนนี้เริ่มมีหื้อเคโมโตย>
สัญลักษณ: 
คําอธิบาย: คําที่มีลูกศรหัวตั้งปรากฏแสดงวาผูพูดขึ้นเสียงสูงที่คํานั้น
ตัวอยาง:

กั๊ด

สัญลักษณ: =
คําอธิบาย: เครือ่ งหมายเสมอภาคใชเมื่อผูพูดพูดตอทันที
ตัวอยาง: = เออนะ
สัญลักษณ: _____
คําอธิบาย: คําที่มาเครื่องหมายสัญประกาศหรือคําที่ขีดเสนใตเปนคําที่ผูพูดเนน
ตัวอยาง: ไป
สัญลักษณ: เวลา–
คําอธิบาย: คําที่เครือ่ งหมายยัติภาคตอทายแสดงวาคํานั้นถูกตัดบทดวยคําพูดของอีกฝายหนึ่ง
ตัวอยาง: ((ผงกศีรษะ)) เนาะ (.) ก็ (.) เวลา–
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สัญลักษณ: [
[
คําอธิบาย: เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมใชอธิบายคําพูดที่ผูพูดเริ่มพูดพรอมกัน
ตัวอยาง: ผูดูแล:
อะ (.) นองกอ [บ
จิตอาสา:
[ไป :::
สัญลักษณ: .ฮฮฮ
คําอธิบาย: ฮ มีจดุ ขางหนาใชอธิบายเมื่อผูพูดหายใจเขา
ตัวอยาง: (.) แลวเปนก็ .ฮฮฮ กึ๊ดนัก
สัญลักษณ: ฮฮฮ
คําอธิบาย: ฮ ไมมีจุดขางหนาใชอธิบายเมื่อผูพูดหายใจออก
ตัวอยาง: เจา (2.0) ฮฮฮ ((กมหนาเล็กนอย))
สัญลักษณ: →
คําอธิบาย: เครื่องหมายลูกศรใชระบุบรรทัดในบทสัมภาษณที่งานวิจัยตองการวิเคราะห
ตัวอยาง: ผูดูแล → ตอนนี้อยูมาไดปกึ้งละเนาะ
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บทสัมภาษณสมบูรณตามระเบียบวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา
ผูวิจัยถอดบทสัมภาษณและใสเครื่องหมายที่เปนสัญลักษณแสดงลักษณะการพูดของผูพูด
ตามขอกําหนดของการวิจัยที่อาศัยระเบียบวิธีวิทยาการวิเคราะหการสนทนา การใชเครื่องหมายที่
ปรากฏในบทสัมภาษณตามแนวทางสากลมีความจําเปนเพราะทําใหนักวิชาการที่นิยมวิเคราะหการ
สนทนาทั่วโลกเขาใจไดเหมือนกันวาผูพูดพูดอยางไร
ชื่องานวิจัย โครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิตอาสา
ขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย
รหัส [จิตอาสา-2-13.59] [วีดิทัศน]
สถานที่ ศาลาเอนกประสงคของวัดในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ความยาว 19.53 นาที
ผูรวมโครงการวิจัย จิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ และญาติผูปวย 2 ทาน
ขอมูลเบื้องตน
ญาติผูดูแลเพศหญิง 2 คน เปนลูกสาวและหลานสาวของผูปวยเพศชายอายุ 80 ป ลูกสาว
ผูปวยเลาวาผูปวยมารักษาดวยอาการเจ็บทอง (ปวดทอง) ไดรับการผาตัดและเชื่อวาหมดทําดีที่สุด
แลว ญาติผูดูแลถือวาเปนกรรม ทําใจได รูวามะเร็งลุกลามไปหมดแลว แตก็ไมอยากใหทรมาน ผูปวย
บอกวาเปนอะไรก็เปน จิตอาสาแนะนําใหญาติฝกเตรียมตัว เตรียมใจไวและสอบถามถึงสิ่งที่คางคาใจ
ผูปวยวามีไหม ญาติถามวาผูปวยพูดไดมั้ยเพราะมีส อดทอทางปาก จิตอาสาตอบวาพูดไดแตคงไม
อยากพูด จิตอาสาแนะนําใหเอาสวยดอกธูปเทียนมาขอขมาตามธรรมเนียมชาวเหนือ ผูปวยจะได
สบายใจ อยากใหผูปวยและญาติไดทําบุญดวยกัน ถือเปนการสงสุดทาย
1.

จิตอาสา

คุณแมสวัสดีคะ ((ยกมือไหว กมศีรษะ))

2.

ผูดูแล1

สวัสดีคะ ((ยกมือไหว กมศีรษะ))

3.

ผูดูแล2

((ยกมือไหว กมศีรษะ))

4.

จิตอาสา

กอนอื่นคุณพยาบาล (.)

5.

ขออนุญาตแนะนําตั๋วเองกอนเนาะ (.) ((ผงกศีรษะ))
จื้อนางสาวพรพรรณ คําปน นะเจา (.) ((ผงกศีรษะ))

6.

ผูดูแล1

((ผงกศีรษะ))

7.

จิตอาสา

เปน (.) พยาบาลทํางาน ((ขยับมือขวาเล็กนอย))
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8.
9.

ในหอผูปวยศัลยกรรมชาย 2 เนี่ย (.) ((ผงกศีรษะ))
ผูดูแล1

((ผงกศีรษะ))

10. จิตอาสา

แตวาตอนเนี่ย (.)

11.

ความจริงคุณพยาบาลเนี่ยยายไปอยูงานเยีย่ มบาน (.) ((ผงกศีรษะ))

12.

แตวากอขึ้นมา ↑ จวย (.) ดูแลคนไข (.)

13.

สวนใหญ ((ผงกศรีษะ))

14.

คุณพยาบาลมีหนาที่ดแู ลคนไขระยะประคับประคองคะ (.)

15.

กอคือคนไขตี้ ((ขยับมือขวา)) หมอบอกวา (.) ((สายหนา))

16.

บะ (.) สามารถรักษาหื้อหายไดอยางเอี้ยเนาะ (.)

17. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

18. จิตอาสา

กอจะดูแลแบบประคับประคอง ((ขยับมือขวา))

19.

บะหื้อเปนเจ็บปวด (.) บะหื้อเปนทรมานเนาะ ((ยิ้ม)) ((ผงกศีรษะ))

20. ผูดูแล1

คะ

21. ผูดูแล2

((พยักหนา)) ((ยกมือขวาจับหนา))

22. จิตอาสา

เจา (.) คะ (.) ขออนุญาต ((ชี้มือไปที่ผดู ูแล 1))

23.

แมแนะนําตั๋วกําเตอะเจา ((มือประสานบนโตะ)) ((ยิ้ม))

24. ผูดูแล1

แม ((เคลื่อนตัวไปขางหนาเล็กนอย)) ((เอียงศรีษะไปทางขวาเล็กนอย))

25.

อา :: ทอง คําบัวเจา ((ผงกศรีษะ))

26. จิตอาสา

คุณแมทอง ((ผงกศีรษะ))

27. ผูดูแล1

((ผงกศรีษะ)) เจา (.) ไอตี้อัน (.) ((สายหนา))

28.

เอามาอุยมารักษากอเพื่อวาจะหื้อเปนหาย ((ผงกศรีษะ))

29.

หายเจ็บ ((ผงกศรีษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

30.

หายปวย ((ผงกศรีษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

31.

หายเจ็บตอง ((ผงกศรีษะ)) ((หลับตา)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

32.

คนเฒามันเจ็บ ↑ ตอง ((ผงกศรีษะ)) ((มือขวาจับขอบโตะ))
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33.

ตี้เปนเอามาเนี่ย คือเปน (.)

34. จิตอาสา

อื้ม :: ((ผงกศีรษะ))

35. ผูดูแล1

จะมายา ↑ ตองเนี่ย ((เอามือขยับไปทีท่ อง)) ((กมศีรษะ)) ((หลับตา))

36.

เจ็บ ↑ ตองเนี่ย (.)

37. จิตอาสา

อื้ม :: คะ ((ผงกศีรษะ))

38. ผูดูแล1

แตเปน ((สายหนา)) ตอบดวยใจจงิ วา (.)

39.

อุยนี่หนา (1.0) ((ยกมือซายขึ้น)) ((มือขวาชี้ที่มือซาย))

40.
41.

เปนกอบะเปน (.) ((เอามือขวาชี้วางบนมือซาย)) เจ็บเกาท (.)

42.

ความดันปกติ (.) เปนกออูไดปกติ (.)

43.

มีอยางเดียวเปนเจ็บตอง ((เอามือขวาจับทอง)) ((ผงกศีรษะ)) (.)

44.

อูซื่อซื่อเตอะ (.) ไคหื้อหาย (.) ((ผงกศรีษะ)) ไปยะหยั่งใดเอี้ย

45. จิตอาสา

อื้ม ::

46. ผูดูแล1

มันมันเปนกั๊ด ((เอามือขวาจับทอง)) ((ผงกศีรษะ))

47. จิตอาสา

คะ

48. ผูดูแล1

นึกวาเปนกั๊ดธรรมดา ((ผงกศีรษะ ยกมือขวา))

49.

เปนกอเอายาหื้อหาย ((ขยับมือขวา))

50.

มันกอ ↑ ดีขึ้น ((ผงกศรีษะ))

51.

((สบตาจิตอาสา)) แตไปอยูโ ฮงยาฮัน่ นะ (.)

52.

ไดสี่วัน ((มือขวาชู 4 นิ้ว))

53.

เปนกอบอกวา ((สายหนา)) มันจะใดนี่บะเดี่ยวนี้

54.

เจ็บอยูกา ((ผงกศีรษะ))

55.

เจ็บอยูเอีย้ ((ผงกศีรษะ))

56.

อา (.) ละหมอใหญ ((ยกมือขวา))

เมาหัว (.) ((ผงกศีรษะ)) บะเปนความดัน ((สายศีรษะ))

214
57.

เปนกอสงมาเพ ((ผงกศีรษะ))

58.

(.) สงมาเพ ((ขยับมือขวา))

59.

แมกอบอกวาดีกา ((กมศีรษะเล็กนอย))

60.

เปนโฮงยาใหญเอี้ยนอ (.)

61. จิตอาสา

คะ

62. ผูดูแล1

กอสงมาปุบ ((ยกมือขวาขยับไปมา))

63.

เปนกอบอกวา ((ยกมือขวาขยับไปมา))

64.

อุยกอตองรอเนี่ยกอน ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

65.

รอไปกอนเนอ รอหื้อจนฮักษาหาย ((เอามือขวาทําทาเหมือนลูบทอง))

66. จิตอาสา

คะ ((ผงกศรีษะ))

67. ผูดูแล1

แมกอตองวางใจ ((มือวางที่ทอง))

68.

หมอเพราะวา ((ขยับมือขวาเล็กนอย)) ((ขยับตัวไปดานหนาเล็กนอย))

69. ผูดูแล1

มากอไคหื้อปอหาย

70. จิตอาสา

คะ ((ผงกศีรษะ))

71. ผูดูแล1

เพราะวา (1.0) เปนแปดสิบ ((เอานิ้วชี้มือขวา ชี้บนมือซาย))

72.

เปนยะกานได ((เอานิ้วชี้มือขวา ชีบ้ นมือซาย))

73.

เปนเตวได ((ผงกศีรษะ)) ((เอานิ้วชี้มือขวา ชีบ้ นมือซาย))

74.

กิ๋นได ((ผงกศีรษะ)) เปนสบาย ::: ((ผายมือขวาบนโตะ))

75.

อยางคนเฒานะ (.) ตาเปนฮอนวา ((ยกมือขวา)) หื้อพยาบาลนะ

76.

((หันหนาไปดานซาย)) ↑ เออ ::: ไคเมือแหมแลววันพุกกอมานะ (.)

77.

เฮากอบอกวา (.)

78.

อดทนเอานออุยไดเคาหอง (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลงบนขอบโตะ))

79.

ถาเปนวา (.) อุย จะไดผา (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลงบนขอบโตะ))

80.

แมกอยอมเซ็นตนอ ((หงายมือซาย)) ((มือขวาทําทาเหมือนเซ็นชือ่ ))

81. จิตอาสา

เจา
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82. ผูดูแล1

เออ (.) แมกอยอมเซ็นไคหื้อเปนหาย (.)

83.

แลวแมกอบอก ((มือขวาชีต้ ัวเอง)) หื้อคนไขวา (.)

84.

วันพุกเนี้ย ((ขยับมือขวาไปที่โตะ))

85.

จะมาหาแหมเนอ ((ผงกศีรษะ)) เอีย้ (.)

86.

พอเปนมา (.) พอเปนผาตัดเปนกอดีขึ้น ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

87.

เปนกอฮูส ึกจะมาเอี้ย (1.0)

88. จิตอาสา

คะ

89. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ)) (1.0)

90. จิตอาสา

ตอนแรกหมอ (.) ((ขยับมือซายผายไปที่ผดู ูแล1))

91.

หมอเปนยังบะฮูเ ตื้อเนาะ (.)

92. ผูดูแล1

((ผงกศีรษะ))

93. จิตอาสา

วาเปนโรคอะหยังอี้เนาะ

94. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

95. จิตอาสา

ตอนแรกเปนบอกกอ ((ขยับมือซายผายไปที่ผดู ูแล1))

96.

กอนเขาหองผาตัดวานาจะเปนโรคอะหยัง

97. ผูดูแล1

= ออ ::: (.) แตแมฮูจากโรงพยาบาลปูนวา

98.

หมอโอเรนบอกวาแมมาดูนี่ ((ยกมือซายขึ้น))

99.

เพราะวา ((ยกมือขวาหงายมือแลวงอนิ้วขึ้น)) ปอดเปนเปนกอน

100. จิตอาสา

อื้อ :: ((ผงกศีรษะ))

101. ผูดูแล1

เพราะวา ((เอามือขวาทาบอก)) เฮากอตึงฮูแลวอะ (.)

102.

ตึงอูกับลูกกับเตาวา (.)

103.

เปนสูบบุหรี่ตึงวัน ((ผงกศีรษะ))

104.

↑ โมก ((ยกมือขวาขยับไปมา)) (.) ↑ โมก (.)

105.

เปนกอวาบะเปนหยัง ((กมหนา))

216
106. จิตอาสา

คะ

107. ผูดูแล1

= ละกอตอนอัน (.) เจ็บตอง ((มือขวาวางทาบที่ทอง))

108.

นี่กอกิ๋นเหลา ((ยกมือขวาขึ้น))

109.

((ผงกศีรษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง)) ((หลับตา))

110.

กิ๋นเหลาตึงวัน ((มือขวาขยับลงบนโตะ))

111.

((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย))ถึงอายุ ↑ 80 (1.0)

112.

คุณ ↑ แมเนี่ย ((มือขวาทาบที่อก)) ((กมศรีษะเล็กนอย)) เปนแม (.)

113.

เฮาจะวาไปนักกอเปนบาป (.) เปนก๋ํา(1.)

114. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

115. ผูดูแล1

แลวแมกอตึงบอกวา (.) ((ยกมือขวาขึ้น))

116.

บะถาไปกิ๋นอะ (.) เปนมัก ((ผงกศีรษะ))

117.

เฮากอเลยปลอยเปน ((ผงกศีรษะ)) (.)

118. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

119. ผูดูแล1

หยัง่ ใดกอบะดี

120. จิตอาสา

((ผงกศีรษะ))

121. ผูดูแล1

คนเฒามันตึงบอกตรงตรง ((มือสองขางขยับกระเปา)) วา (.)

122.

เออ :: (2.0)) ↑ เออ (.) ((หันหนาไปทางซาย))

123.

ของมักเอี้ยนอ (.) ((หันหนากลับมาทางขวา))

124. จิตอาสา

((ผงกศีรษะ))

125. ผูดูแล1

วาเอี้ยนอ (.) ↑ กู ((หันหนาไปทางซายแลวหันกลับ))

126.

บะใจเปนหยังเอี้ย (.) ((หันหนาไปทางซาย)) ((ยืดตัว))

127. จิตอาสา

((หัวเราะ))

128. ผูดูแล1

ถาเปนคนอื่นมา ((หันหนาไปทางซายแลวหันกลับ))

129.

คนอื่นเปนกอ ↑ ตายไปหมดแลว (.)
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130. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

131. ผูดูแล1

เฮากอวาเอี้ย (.) เปนกอบะฟงนอ ((ยกมือขวาขึ้น))

132.

แลวลาสุด ((เอามือวางที่ทอง))เปนเจ็บ ↑ ตอง (.)

133.

เปนทนบะได (.) แม ((มือขวาชี้ที่ตัวเอง)) กอเอามา (.)

134.

เอาหมอวา (.) ลําไส ((หงายมือยซายวางบนโตะ))

135.

((มือขวาทําทาเหมือนจะกํามือบนมือซาย))

136.

เปนกออุดตั๋น ((ยกมือขวาขึ้นลง))

137. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

138. ผูดูแล1

ปอกิ๋น ((ยกมือขวาขึ้นลง)) ((หงายมือซายวางบนโตะ))

139.

((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย))

140.

บะไดเนี่ย (.) อุดตั๋นเนอ ((ยกมือขวาขึ้นลง)) ((หงายมือซายวางบนโตะ))

141. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

142. ผูดูแล1

เฮาหื้อหมอยะจะใดกอยะนอ (.)

143.

((ยกมือขวาขึ้นลง)) ((หงายมือซายวางบนโตะ))

144.

((เอนตัวไปดานหลัง)) ((กมหนาเล็กนอย)) คุณแมกอตึงบอกวาจะเอี้ย

145. จิตอาสา

((ผงกศีรษะ))

146. ผูดูแล1

ละเปนกอยอมเจา ((ผงกศีรษะ))เจา (.)

147.

แมกอยอมเซ็น ((ขยับมือขวาขึ้นลง))หื้อหมอยะเอี้ยนอ (.) อือ

148. จิตอาสา

อื้อ ::

149. ผูดูแล1

เพราะวา (.) เปนแปดสิบละเอี้ย (.) นอ (.)

150.
151. จิตอาสา

((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย))กอไคอยูกับลูก (.)

152.

แลวคนไขยังฟนตั๋วบะดี (.) แมฮูสึกอยางใดพอง

อื้อ ::: แตแต (.) พอผามาแลวเนี่ยคะ (.)
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153. ผูดูแล1

ฮูสึกวาเออ (.) เปนกอแกแลว (.) ((หลับตา))

154.

เพราะวา (.) แมเลย ((มือขวาทาบอก))ทําใจ ((สายหนา)) วา(1.0)

155.

เปนบะเกยเปนหยังมากําเตื้อ ((ยกมือขวาขึ้นลง))

156.

แลวกอบะเกยเจ็บ (.) เกยปวย (.)

157.

และกอไหน ๆ ((ยกมือขวาขึ้นลง)) หมอเปนจะทําหื้อดี

158.

แมกึ๋ดวา (.) ((หลับตา)) ((มือขวาตีเบา ๆ ทีห่ นาอก))

159.

((หลับตา))ความดีของหมอ (.)

160.

แมตงึ วาหมอทําดี (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

161.

((หลับตา)) ((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย))

162.

หมอนี่ ↑ เกง ((กมหนาแลวเงยขึ้นทันที)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

163. จิตอาสา

((ผงกศีรษะ))

164. ผูดูแล1

แมกอวางใจเปน (.) แมบะ (.)

165.

บะกึ๋ดนัก ((มือขวาทาบหนาอก)) ((หลับตา))

166.

แมกออวยพรหื้อเปนปนหาย ((ผงกศีรษะ))

167. จิตอาสา

บะได ((สายหนา))ติดใจนอ

168. ผูดูแล1

เออ ::: บะไดติดใจเจา (.) อือ ((ผงกศีรษะ))

169.

ถาเปนหาย ((ยกมือไหว)) ((กมศีรษะ))แมกอตึงวา (.)

170.

บอกอุยวา (.) ขอหื้อบุญกําบุญจูปอเนอเอี้ย (.) ตี้หมอรักษา

171. จิตอาสา

แตถาสมมติ (.) ((สายหนาเล็กนอย)) สมมติบะดายหนา (.)

172. ผูดูแล1

สมมติวาไมหายอะ ((สายหนา))

173.

กอมันบะหายกอตึงวาเปนกํา (.)

174.

เพราะวาอุย ((มือขวาชี้ที่ตัวเอง))

175.

กอจะอยูกับลูกกับหลานไดตะเอี้ย ((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย))

176. จิตอาสา

อื้อ :::
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177. ผูดูแล1

เพราะวา (.) เมื่อกอนนั้น ((กมหนา))

178.

เปนบะเกย ((เงยหนาสบตาจิตอาสา))เปนหยัง(1.0) เนี้ย (.)

179.

แมกอถึงวาเอี้ยนอ ((แมกอทําใจไดละเพราะวา ((มือขวาจับจมูก))

180.

ตอนหมอเปนบอกวา ((กมหนาเล็กนอย)) มันลามไปหมดละ

181. จิตอาสา

= คะ

182. ผูดูแล1

ถาอุย ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

183.
184. จิตอาสา

เปนบอกแมเขากอนแมเขากอจะไดดูยา

185. ผูดูแล1

อันนี้หยั่งหลาน ((มือซายชี้ลงพื้น))

186.

เปนมาเอี้ย (.) ขาแกงอนสูบบุหรี่มุงมุง ((มองไปทางซาย))

187.

↑ แอนลอ ::: มาแลว (.) เอี้ย (.)

188.

เปนกอดีใจของเปน (.) ((มือขวาชี้ไปดานซาย))

189.

เปนบะเปนหยังกาลูกจา (.)

190.

ตี้เปนแตแต (.) นะลูกจา ::: ((ยกมือซายและขวาหงายวางบนโตะ))

191.

อยูโฮงยาสี่วัน ((มือซายหงายมือ)) ((มือขวาชู4นิ้ววางบนมือซาย))

192.

จากสี่วัน ((มือซายหงายมือ)) ((มือขวาชู4นิ้ววางบนมือซาย))

193.

ละกอสงมาเพ ((มือขวาตั้งมือบนโตะ)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง)) (.)

194.

จากสงมาเพละกอหื้อหมอ (.)

195.

แลวกอเปนกอวา ((เอามือลงจากโตะ)) ((มองไปทางซาย))

196.

เออ ::: กออันเปนกอบอกวาเอี้ยเนาะ(1.)

197.

เออมึงกอบะตองเปนหวง (.) ↑ กูนะ (.)

198.

คนเฒาเปนอูกูเนาะ (.)

199. จิตอาสา

คะ ((ผงกศีรษะ))

200. ผูดูแล1

กูจะไป (.) กูกอไปเอี้ย (.)

อืม ((ผงกศีรษะ))
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201. จิตอาสา

อือ ::: ((ยิ้ม))

202. ผูดูแล1

แมกอเลยทําใจ ((มือขวาทาบที่หนาอกเขาออก)) ((กมหนา))

203.

เฮาวาอีปอ ((โนมตัวไปดานหนา)) ((กมหนา)) ((มือขวาวางบนโตะ))

204.

ใจเย็นเย็น (.) มันตึงหาย ::: เอี้ยนอปอนอ (.)

205. จิตอาสา

อื้อ ::: อือ

206. ผูดูแล1

หมอยะมันตึงหาย ((ขยับมือขวาขึ้นลงบนโตะ)) เอีย้ เจา

207. จิตอาสา

= แลวอันคุณตาเปนมีลูกกี่คนคะ ((ขยับตัว))

208. ผูดูแล1

แม ((มือขวาชี้ทตี่ ัวเอง))เปนลูก

209. จิตอาสา

คุณแมพวงทองคนเดียว (.)

210. ผูดูแล1

แมเปนลูกคนเดียว (.)

211. จิตอาสา

อื้อ ::: (.) แลวมีหลานกีค่ นคะ ((ยิ้ม))

212. ผูดูแล1

อันจะออก ((หันซาย)) (1.0) จะอันจะออกมา (.)

213.

((ผงกศีรษะ)) ไอเดือนกรกฏาเนี่ยเจา (1.0)

214. จิตอาสา

อันนั้นคือ (.) ((ผายมือซายไปยังผูดแู ล1))

215. ผูดูแล1

จะไดหลาน (.)

216.

เจา ((ผงกศีรษะ))

217. จิตอาสา

คือลูกของลูก ((ผายมือซายไปที่ผดู ูแล1))

218. ผูดูแล1

ลูก ((ผงกศีรษะ)) ของลูกเจา

219. จิตอาสา

ออ ::: ((ขยับตัว)) ((มือประสานกันบนโตะ)) ((ยิ้ม))

220. ผูดูแล1

(1.0) แลวกอตาเปนกอ ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

221.
222.

(.) อันลูกแหมคนกอบอกวาจะไปกิ๋นเหลานักเนอ (.) เนอ

223.

เปนกอวาอยางเอี้ยเจา (.) ((ผงกศีรษะ))

224. จิตอาสา

อื้อ :::

↑ วาไปเรื่อย ((หันซาย)) ((สายศีรษะ))

221
225. ผูดูแล1
226. จิตอาสา

คนเฒา (.) ตามประสาคนเฒา ((ผงกศีรษะ)) เนาะ
((ผงกศรีษะ))

227. ผูดูแล1

แม ((มือขวาชีต้ ัวเอง)) กอเอาเปนวานะเนาะ

228. จิตอาสา

((ผงกศรีษะ)) แตวา ตอนเนี่ย (.) ((ขยับมือขวา)) ครอบครัว

229.

((ผายมือไปยังผูด ูแล1))

230.

นี่ฮับไดละนอ (.) เกี่ยวกับโรคและอาการ

231. ผูดูแล1

เจา (.) ฮับ

232. จิตอาสา

= แตวากอรอวา (.) เออถามันมีปาฏิหาริย ((ผงกศีรษะ))

233.

ถาเปนดีขึ้นกอดีนอ ((ผงกศีรษะ)) ((มือขวาผายไปยังผูดแู ล1)) (.)

234. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

235. จิตอาสา

แตถา เปนบะดีลอคา (.)

236. ผูดูแล1

ถาเปนบะดี (.) กอเอาบุญ เอาก๋าํ เปนวา

237. จิตอาสา

อื้อ ::: ((ผงกศีรษะ))

238. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ)) แมกอวาเจา (.)

239.

แมกอขอ ::: ((ยกมือไหว)) ((กมศีรษะ)) คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยเจา

240. จิตอาสา

((เอนหลัง))

241. ผูดูแล1

จวยคุมครอง ((มองผูด ูแล2)) (.) กอหื้ออุย (.) เอาเปนวานะเจา

242. จิตอาสา

((ยกมือไหว)) ((กมตัวเล็กนอย)) แตวาตอนนี้คะ (.)

243.

อากานลาสุดเนาะแมเนาะ

244. ผูดูแล1

เจา

245. จิตอาสา

คือคุณตาเนี่ย ((มือซายชี้ไปยังผูด ูแล1)) รับรู (.) เนาะ

246. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

247. จิตอาสา

พยักหนาอะหยังได (.) ((ขยับมือขวาเล็กนอยบนโตะ))

248.

แตวาสัญญานชีพอื่นอื่น ((สายหนา)) ((มองผูดูแล2))
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249. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ)) (.)

250. จิตอาสา

อยางทีบ่ อกเนาะ (.)

251. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ)) (.)

252. จิตอาสา

คือยาตอนนี้นะ (.) ยาตี้มันเปนยา (.) เพิ่ม ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

253.

ระดับความดันในเลือดอะเนาะ

254. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ)) (.)

255. จิตอาสา

หมอเปนหื้อ ((ขยับมือขวาสูงขึ้น)) เต็มตี้อะเจา

256. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ)) (.)

257. จิตอาสา

คือ (1.0) เปน (1.0) ((ขยับมือขวาขึ้นลง)) เวลาเฮาผสมยาเอี้ยเนาะ

258. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

259. จิตอาสา

มันจะมีระดับยาวาให (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

260.

ระดับนอย (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

261.

ปานกลาง (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

262.

ระดับมาก (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

263.

ของคุณตาเนีย่ (.) เปนระดับมาก

264.

ละกอมากตีส้ ุดละ ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

265. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

266. จิตอาสา

แตปญ
 หาคือความดันแกไมขึ้นเลย (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

267.

เพราะวาเฮาบะฮู (.) ((โบกมือขวาไปมา)) โรคเกาแกเนาะ

268.

วาแกมีอะหยังเนาะ (.) จูจ ู (.) เฮากอมาเจอเลยเนาะ ((ผงกศีรษะ))

269. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

270.

นํามาดวย ((มือขวาทําทาจะกํามือ เขยามือไปมา))

271.

อืดแนนทองอะ

272. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

273. ผูดูแล1

แตพอผลตรวจรางกายอะ ((ขยับมือขวาขึ้นลง)) (.)
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274.

คือมันเปนกอนมะเร็ง ((มือขวาทําเหมือนกอนที่มือ))

275. จิตอาสา

เจา ((กมหนา))

276.

อยางเอี้ยเนาะ ((ผงกศีรษะ)) (.) อืม

277. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

278. จิตอาสา

แลวกอที่นี้ (.)มันกอ (.) มีหยั่งเอี้ยเจา (.)

279.

ถาคุณตาดี (.) คือแผนการรักษานะ ((ขยับมือขวาไปมา))

280.

คุณพยาบาล (.) จะแนะนําเรื่องแผนการรักษากอนเนาะ ((ยิ้ม)) เจา

281. ผูดูแล1

((ผงกศีรษะ))

282. จิตอาสา

แผนการรักษาคือ (.) ((ขยับมือขวาไปมา))

283.

ตอนนี้หมอเจาของไข (.)

284. ผูดูแล2

((ยกมือขวาจับหู))

285. จิตอาสา

เปนกออยากหื้อคุณตา (.) ถอด ((มือขวาขยับมาใกลปากแลวดึงออก))

286. ผูดูแล1

อือ ((ผงกศีรษะ))

287. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ))

288. จิตอาสา

ทอชวยหายใจได (.) เนาะ

289.

ถาคุณตาหายใจไดเองดี (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

290. ผูดูแล1

คะ ((ผงกศีรษะ))

291. จิตอาสา

แตตอนเนี่ยแกกอยังมีเหนื่อยอยู ((หันไปสบตาผูดูแล2))

292. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

293. จิตอาสา

อืม (.) จะลองเอาเปนออกซิเจนที่มันไมตอง ((โบกมือขวาไปมา))

294.

ใชเครื่องมันยังทําไมได ((โบกมือขวาไปมา)) เนาะ

295. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

296. จิตอาสา

และกอเหมือนแกตื่นแตวาแกตื่นไมเต็มที่ (.) อันนี้เนาะ

297. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))
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298. จิตอาสา

อันที่สองอยางที่บอก (.) กอคือ (.) ((ยกมือขวาตั้งคางไวบนโตะ))

299.

สัญณาณชีพอื่นอื่น (.) ความดันเลือดกา (.)

300.

ปสสาวะกา (.) อยางเอีย้ เนาะ (.) มันยังไมมาหยัง่ เงีย้ คะ(1)

301. ผูดูแล1

อือ (.) อือ ((ผงกศรีษะ))

302. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ))

303. จิตอาสา

ปกติที่เห็นสวนใหญนะ ((ยกมือขวาตั้งคางไวบนโตะ))

304. ผูดูแล1

อือ (.) อือ ((ผงกศรีษะ))

305. จิตอาสา

ไมนาเกิน 5 วัน 7วัน (.) นาจะดีขึ้น

306. ผูดูแล1

อือ (.) อือ ((ผงกศรีษะ))

307. จิตอาสา

แตถาเกิดวา ((ยกมือขวาขึ้น))

308.

หลังเจ็ดวันไปแลว (.) มันอาจจะมีอาการ ((สายมือขวา)) (.)

309.

ทรงตัวอะคะ (.) ทรงตัว ((มือขวาเกาจมูก))

310.

และอาจจะไมคอยดีไป ((ขยับมือขวา))

311. ผูดูแล1

อือ

312. จิตอาสา

ที่ ::: คุณหมอใหทําลาสุด ((กมหนา))

313.

((โนมตัวไปดานหนาเล็กนอย)) นี่ก็คือวาใหจองหอง ICU ไว

314. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศรีษะ)) อือ (.) อือ

315. จิตอาสา

((ผงกศรีษะ))

316.

เผื่อวาปอจะไดลงไปไอซียู (.) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

317.

เพราะวาตรงเนี้ย (.) หนึ่ง ((มือขวาชูนิ้วชี้))คนไขมันเยอะ (.)

318.

สอง ((มือขวาชู 2 นิ้ว)) อากาศมันรอนเนาะ

319. ผูดูแล1

อือ

320. ผูดูแล2

อือ ((ผงกศีรษะ))

321. จิตอาสา

คนไขที่เคาดูแลตัวเอง ((ขยับมือขวาไปมา))
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322.

ควบคุม (1.0) เออ ::: พวกที่วามี (1.0) เออ (.) เออ (.)

323.

ภาวะฉุกเฉินอะ (.) ((ยกมือขวาคางไว)) ((หลับตา))

324.

เปนคนไขตี้อากาน (.)

325.

เหมือนวาเปนอากานหนัก

326.

ตี้ตองไดรับการดูแลเยอะเยอะ ((ขยับมือขวาไปมา))

327.

(.) เปนกอจะเอาไปหอง ICU ((ขยับมือขวาไปมา))

328. ผูดูแล1

อือ ((ผงกศีรษะ))

329. จิตอาสา

เพื่อที่จะไดดูแลอยางใกลชดิ (.) ((ขยับมือขวาไปมา)) ((ยืดตัว))

330.

(.) และอาการมันจะเย็นกวานี้

331. ผูดูแล1

เจา (.) เจา ((ผงกศีรษะ))

332. จิตอาสา

เพราตรงนั้นเปนหองแอรเนาะ

333. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

334. จิตอาสา

((ผงกศีรษะ))

335.

เนี้ย (.) คุณพยาบาลก็แจงไวกอน ((ขยับมือขวาไปมา))

336.

แตตี้อยากมาคุยเนี่ย (.) ((ขยับมือขวาวางบนโตะ))

337.

อยากมาคุยเรื่องแผนกานรักษา (.)

338.

ตี้สมมติวา อุยบะดีแตแต (1.0)

339. ผูดูแล2

คือทุกคนรับไดคะ (.) แบบเหมือนทําใจไวแลว ((มือซายเกาหนา))

340.

วาเหมือนที่ใหยาเคาเนี้ย (.) เคาทรมานกอคะ (.) อยากรูแคเนี่ยคะ

341. จิตอาสา

((ยิ้ม))คือ [ยาอันนี้

342. ผูดูแล2

ที่อัด

343. จิตอาสา

ใช (.) ใช ((ยิ้ม)) ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

344.

เพราะวายานี้มัน (.)

345. ผูดูแล1

อืออือ ((ผงกศีรษะ))

346. จิตอาสา

มันมีผลเสียเจา (.) คือมันทําใหหัวใจมันบีบ ((มือขวาทําทาบีบ))

[ยาไปเรื่อยเรื่อย (.) เคาเจ็บไป
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347.

บีบเตนเร็วอะ (.) ((มือขวาทําทาบีบ))

348.

จากคนปกติ (.) หัวใจเราจะเตนหกสิบ

349. ผูดูแล1

อืออือ ((ผงกศีรษะ))

350. จิตอาสา

<ถึงรอยครัง้ > เนาะ

351. ผูดูแล1

คะ ((ผงกศีรษะ))

352. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ))

353. จิตอาสา

ถาคาปกติเงีย้ เนาะ ((ยิ้ม)) ((ผงกศีรษะ)) ((มือขวากํามือวางบนโตะ))

354.

แตวาของคุณตามันขึ้น ((ยกมือขวาขึ้น)) ไปเนาะ (.)

355.

รอยหาสิบถึงรอยหกสิบ (.) เพราะวายาตวยเอีย้ คะ (.)

356.

แตตอนเนี่ยมันยังหยุด ((โบกมือขวา)) การรักษาไมได (.)

357.

เพราะวา (1.0) เพราะวา (.)

358.

หนึ่งหมอก็ยงั ไมรีบจะหยุดการรักษาเนาะ ((ขยับมือขวาไปมา))

359. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

360. จิตอาสา

สองญาติกอยังเอาตางหมอวาอยูเนาะ ((ขยับมือขวา)) ((ผงกศีรษะ))

361. ผูดูแล1

อืม:::

362. จิตอาสา

จน (.) ญาติไปปรึกษากั๋น ↑ ดีดี :: ((ขยับมือขวาวนเปนวงกลม)) (.)

363.

คิดวา (.) อืม :: ((ขยับมือขวาวนเปนวงกลม)) บะเปนหยัง

364. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

365. จิตอาสา

ถา (.) >ถาคนไขตื่นอะ<

366.

เอาอยางอี้ดีกวา ((ขยับตัว)) ((แขนสองขางวางบนโตะ))

367.

ถาสมมติวา (.) คุณตาเคารับรูได (.) ((ขยับมือสองขางไปมา))

368.

ถาสมมติวา (.) ญาติทําใจแลวเนาะ

369.

ถาหื้อยา (.) ((หลับตา)) หื้อยาตาเยอะ ๆ

370.

ทําหื้อตาปวด ((มือขวาจับนิ้วซาย)) ทรมาน (.)
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371.

บะเดี่ยวนีเ้ ฮาตองมัดมือมัดเทาเปนเนาะ ((ผงกศีรษะ))

372.

เพราะเฮากั๋วเปนดึงตออยางเอี้ยเจา ((มือขวากํามือทําทาเหมือนจะดึง))

373.

ทีนี้ถาอยาก ((โบกมือขวาไปมา)) ไมอยากใหแกทรมาน (.)

374.

คิดวาเออ (.) ((มองบน)) ยอมรับโรคและอาการไดอะ

375. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

376. ผูดูแล

((ผงกศีรษะ))

377. จิตอาสา

((ยกมือสองขากขึ้นเล็กนอย)) อยางแรกเราตองเอาคนไขวากอน

378.

เพราะเคายังมีสติ ((หันไปหาผูดแู ล1แลวหันกลับ)) อยูอะ

379.

ลองถามเคาวาเคาอยากอยูนี่ (.) หรือวาเคาอยากกลับบาน (.)

380. ผูดูแล1

อืม (.) ((ผงกศีรษะ))

381. จิตอาสา

อือ ((ผงกศีรษะ)) เปนจะไดสบายใจ ((สบตาผูด ูแล2))

382.

ถาคุณตาตื่นนะ (.) ลองแอบถามดูกอได

383. ผูดูแล1

อืม ((ขยับตัว))

384. จิตอาสา

ถาเปนบอกวาบะเปนหยัง อยูนี่ (.) อยูกับหมอเนี่ย (.)

385.

กอจึงจวยเต็มตี้ (.) แต ↑ สมมติบะดายเนาะ (.)

386.

สมมติวา º ไคอยากปกบาน ::: º

387.

º ไคอยากปกบาน º อยางเอี้ยเนาะ ((หลับตา)) ((ผงกศีรษะ))

388. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

389. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ))

390. จิตอาสา

ญาติตองไปตกลงกันดีดลี ะ (.)

391. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

392. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ))

393. จิตอาสา

วาจะเลือกหยัง่ ใด

394.

แตถา อยากปกบาน ((สายหนาเล็กนอย)) บะถากั๋ว

395.

เพราะวาหมอ ((ผงกศีรษะ)) จวยเต็มตี้
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396. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

397. จิตอาสา

ถาคนไขตองการ (.) ออกซิเจน ((ยกมือขวาขึ้นลง))

398.

กลับบานเราก็จะมี (.) ออกซิเจน (.) ใหยืม (.)

399.

เราก็จะ (.) ไปประสานงาน ((ขยับมือขวาไปมา))

400.

ที่โฮงบาลที่อยูใกลบานนะ ((ยกมือขวาขึ้น))

401.

วาคนไขนี้นะ (.) เปนตองกานปกบาน (.) ((ขยับมือขวาไปมา))

402.

จะขอหื้อเปนไปจวยผอ (.) ((ขยับมือขวาไปมา))

403.

เรื่องกานดูแล เอาออกซิเจน ไปใสตี้บานกา (.)

404.

หรือวาหยัง่ ใด (.)

405.

↑ สมมติหนา (.)

406.

สมมติถาเลือกจะปกบาน ((ขยับมือขวาไปมา))

407. ผูดูแล1

อืออือ ((ผงกศีรษะ))

408. จิตอาสา

แตวาถาบะเลือกปกบาน (.)

409.

อากานยังทรง มือขวาขยับไปมา)) ตัวอยูเนาะ (.)

410.

คือมันก็ไมดี ((ขมวดคิว้ )) กวานีแ้ ลวอะ (.)

411.

จะเอากลับ ((ขยับมือขวาขึ้นลงทันที))

412.

ไปโฮงบาลตน ((ผงกศีรษะ)) สังกัดก็ได

413.

คือวาโรงบาลดอยสะเก็ด ((ผงกศีรษะ))

414. ผูดูแล1

↑ อัน (.) ((ยืดตัวขึ้น)) แตวาแมอูไดตรงตรง (.) เลยนอ

415. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

416. ผูดูแล1

บะตองเอาไปเจา (.) กอถามเปนแลวอยูเนี่ย ((มือขวาจับโตะ))

417. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

418. ผูดูแล1

กอเฮากอวาเอาจนเปนสิ้น (.) สิ้นไขของเปนเนีย่ (.) เจา

419. จิตอาสา

อืม ((ผงกศีรษะ))

420. ผูดูแล1

เอาจนเปน ((กมหนาเล็กนอย)) ((ขยับมือขวา))ฮับบะไดเนี่ยเจา
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421.

แมขอเปนตั๋วเนี่ยเจา ((ผงกศีรษะ))

422. จิตอาสา

= บะเปนหยัง หมอหื้อแมเลือก

423.

((เอนหลังแลวนั่งตรง)) ((ขยับมือสองขางไปมา))

424.

แมตดั สินใจ (.) ใจเย็นเย็น ((ขยับมือสองขางไปมา))

425. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

426. จิตอาสา

ลองไปคุยกันดีดี (.)

427. ผูดูแล1

เจา

428. จิตอาสา

เพราะวา (.) ถาเกิดวาอยูตี้นี่จนสุด ๆ ((ผงกศีรษะ))

429.

กอจะเปนสุดสุด (.) จะเอี้ย ((ขยับมือสองขางไปมา))

430.

สุดสุด (.) โดยกานใส ((มือขวาชี้ไปที่ปาก)) (.) ทอเนาะ

431.

สุดสุด (.) โดยการมัดมือมัดเทาคนไข ((ขยับมือสองขางไปมา))

432. ผูดูแล2

= ถาสมมติวาลองถอด (.) ถอดทออยางเนี่ย—

433. จิตอาสา

= ไมได ((โบกมือขวา))

434. จิตอาสา

เคาก็อยูไมได

435. ผูดูแล1

อยูบะได

436. ผูดูแล2

อออันนี้คืออยูไดเพราะ ((ผงกศีรษะ))

437. จิตอาสา

= ทอชวยหายใจคะ

438. ผูดูแล1

ทอหายใจเอีย้ นอ

439. จิตอาสา

และก็ใหยาสุดสุด (.) ละ (.) จนหมอใหยาสุดสุด (.) ((ขยับมือขวา))

440.

ไปอีกหลายวัน (.) แลวคนไขไมดขี ึ้น ((ผงกศีรษะ))

441.

หมอก็จะเริ่มคุยละ (.) วามันมัน ((หันหนาไปหาผูดแู ล1)) ไมไดละนะ

442. ผูดูแล1

[วามันบะไดละ

443. ผูดูแล2

[แตวาอันนี้มันแบบ ((มือซายเกาคอดานขวา))

444.

รูสึกดีขึ้น ((มองดานบน))

445.

เพราะวากอนหนาเนี่ย ((กมหนาเล็กนอย))
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446.

ที่เคาไมรูสึกอะไรเลยอะวันที่ผาหลังจากผาใหมใหม อันนั้นอะ

447. จิตอาสา

= อันนั้นไดยาดวยไงคะ

448. ผูดูแล2

((มือขวาจับจมูก))

449. จิตอาสา

ไดยา (.) ไดยาหลังผาตัด

450. ผูดูแล2

อันนั้นก็เลยเครียด (.) อีกวันนึงแลวแบบ (.) เคาแบบรูสึกตัว

451. ผูดูแล1

((มือขวาเกาบริเวณหนาอก))

452. จิตอาสา

= ตื่น

453. ผูดูแล2

ก็โอเค (.) แตเหมือนวาเคาตื่นขึ้นมาแมกอทําใจไดละเนาะ

454.

((หันมองผูด ูแล1))

455. ผูดูแล1

= ทําใจไดแลวอะ ((กมหนาเล็กนอย)) ((ผงกศีรษะ))

456. ผูดูแล2

แตถา แบบหลังจากนี้ไป (.) สมมติวาแบบทุกอยางมันแยลง (.)

457.

ก็ทําใจแลวคะ ((ผงกศีรษะ))

458.

เพราะวาแบบ ((ขยับมือซายไปมา))

459.

อยางนอยเคากอนหนานี้เคาก็ตื่นมาคุยกับเราแลวคะ

460. จิตอาสา

= อืมใช ฉะนั้น (.) ฉะนั้นเราก็ยังไมคิด—

461. ผูดูแล2

เพราะเคาแกดวยแลว :::

462. จิตอาสา

อาอา ((ผงกศีรษะ)) เพราะถาเกิดอยางงั้นอะ

463.

((ยกมือขวา)) เราก็ยังไมคิดถึงเรื่องที่อยางงั้นดีกวา (.)

464.

เราคิดถึงวา

465. ผูดูแล2

อาๆ ((ผงกศีรษะ)) [ปจจุบันไปเรื่อย ๆ ((ผงกศีรษะ))

466. จิตอาสา
467. ผูด ูแล1

[ปจจุบันนี้จะทําหยัง่ ใด (.) ((ขยับมือสองขาง))
[ทําอยางใดใหมันดีที่สุด (.)
[ทําอยางใดหื้อมันดีตสี้ ุดเนาะ ((ผงกศีรษะ))

468. จิตอาสา

แตวาหื้อญาติเนี้ย (.) เตรียมพรอม (.) ((ขยับมือสองขางไปมา))

469.

กอคือพรอม (.)
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470.
471.
472. ผูดูแล1
473. จิตอาสา
474.
475. ผูดูแล1
476. จิตอาสา

พรอมที่วาแกจะกลับมาเฮากอตองดูแลแก (.) ((มือสองขางจับมือกัน))
แมนกอ ((ผงกศีรษะ))
= อืม ::: ((ผงกศีรษะ))
เพราะวาถาแกปกมาเฮากอตองดูแลเรื่องแผล ::: (.)
เพราะวาเปนมีถุงอุจาระหนาตองแหม ::: เอี๊ยะนอ (.)
= เออ ::: แมนละ ((ผงกศีรษะ)) แมกอวาอั้นละ ((ขยับตัว))
ถากลับมาเราก็ตองมาดูแลตรงนี้ ((มือขวาจับมือซาย))

477. ผูดูแล1

= เออ :::

478. จิตอาสา

แผลหนาทองเคาใส (.) เปนลําไสอุดกั๋นคะ (.) ((ยกมือซายขึ้นลง))

479.

เออ ::: ลําไสอุดกั้นแลวทีนี้อุจจาระมันลงไปขางลางไมได (.)

480.

((มือขวาขยับขึ้นลง))

481.

เปนกอเลยมาเปดตรงหนาทอง (.) ((กางนิ้วมือซาย))

482.

มันเหมือนเอารูทวารเทียม

483.

ไวตรงหนาทองกอน(.) ชวงนึงอยางเอี้ยคะ (.) ((ผงกศีรษะ))

484.

((กางนิ้วมือซาย))

485. ผูดูแล1

อื้ม ((ผงกศีรษะ))

486. จิตอาสา

พอถาคนไข ↑ ดี๊ ::: แหมหนอย (.) นานนานไป (.)

487.

อยางเอี้ยคอยวากั๋นแหมกันเอี้ยกะ (.)

488. ผูดูแล1

ออ ((ผงกศีรษะ))

489. จิตอาสา

แตวาก็อยางที่หมอบอกวา ((ชี้นิ้วชี้มือซาย)) ◦มันลาม◦ ((ยิ้ม))

490. ผูดูแล1

º มันลาม º :::

491. ผูดูแล2

เคาก็แกแลวดวย ((ผงกศีรษะ))

492. จิตอาสา

อา ::: º มันลาม º (.) เพราะฉะนั้นจะเอาปกลงไปตี้เกานะ (2.0)

493. จิตอาสา

มันเปนไปไดยาก ((ผงกศีรษะ))
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494. ผูดูแล1

= มันเปนไปไดยาก ((ขยับมือขวาไปมา)) ((ผงกศีรษะ))

495.

แมกอ ↑ ตั๋วคนเดียว ((มือขวาวางบนอกซาย))

496. จิตอาสา

แตถา ตาดีกลับมา ((มือขวาจับมือซาย))

497.

ตองเตรียมพรอมในการที่จะเอาคนไขไปดูแลที่บานนะ (.)

498.

ถาเคากินไมไดอาจจะตองใสสายจมูกกลับ (.)

499. ผูดูแล1

↑ อื้อ ::: ((ผงกศีรษะและสายหนา))

500. จิตอาสา

แลวแผลอุจจาระหนาทองอะไรอยางเนีย่ ((มือขวาขยับลง))

501.

มันหลายอยาง (.) ((กางนิ้วมือสองขาง))

502.

สมมติวาตาดีขึ้นเฮาคอยวาถึงสวนนั้น (.) ((มือซายวางบนโตะ))

503.

เฮาตองกึด๋ หลายอยาง (.) ((มือซายวางบนโตะ))

504.

แตตอนนี้บอกเลยวา <ไมคอยดี> (.)

505.

เพราะวาสัญญาณชีพความดันอะหยังกอ <บะดี> ((ผงกศีรษะ))

506.

หมอใหยาเยอะละ (.)

507.

แตเอาไวตี้หมอเนีย้ (.) ((มือซายขยับขึ้นลง))

508.

เพราะหมอบะไดผลักดันวา ((ขยับมือซายไปมา))

509.

ตองเอาคนไข ↑ ปกบานเนอ (.)

510.

เอาคนไขไปดอยสะเก็ดเนอ ::: (.) ((ขยับมือซายไปมา))

511. ผูดูแล1

อื้อ ::: ((ผงกศีรษะ))

512. จิตอาสา

เอาจนญาติสบายใจ ::: <หนูพูดจริงจริง> ((มือซายวางบนมือผูดแู ล1))

513. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

514. จิตอาสา

อา (.) เอาจนญาติสบายใจ ((ยกมือขวาขึ้นลง))

515.

และคิดวา [ปอละ (.) ((ผงกศีรษะ))

516. ผูดูแล1
517. จิตอาสา

[= ปอละ ปอละ ((ผงกศีรษะ))
ปอละ (.) ปอทรมานละ (.) บะตองไปมัดมือมัดตี๋นเปนละ (.)
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518.

((มือซายวางบนมือขวาผูดแู ล1)) ((มือขวากํามือ))

519. ผูดูแล1

อือ (.) อือ ((กมหนาลง))

520. จิตอาสา

ตอนี่กอ (.) แลวแต ((มือขวาขยับขึ้นลง)) เนาะ (.)

521.

ถาเกิดวา (.) บะอยากหื้อเปนอิด (.) ((มือขวาขยับขึ้นลง))

522.

บะอยากหื้อเปนอะหยัง (.)

523.

ถาแหมหนอยกอนเอี้ยหนา (.) ((ผงกศีรษะ)) อา (.) เฮาคอยมาอูก ั๋น (.)

524. ผูดูแล1

อือ (.) อือ ((ผงกศีรษะ))

525. จิตอาสา

เออ (.) เออ ((ผงกศีรษะ)) เอาปอปกบานเนอหมอเนอะ (.)

526.

หมอจวย (.) หมอจวยกํานอ ((ขยับมือขวาขึ้นลง))

527.

ไคอยากเอาปอปกบาน ยะจะใดดี ((ผงกศีรษะ)) ((ขยับตัว))

528.

เฮากอจะมีขั้นตอน (.) ((ขยับผายมือซายออกไป)) <ของมัน> (.)

529. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

530. จิตอาสา

หรือวาเอาพอไปโรงบาลใกลบานจะไดดูแลใกลชิด ((ขยับมือซายไปมา))

531.

มันกอจะมีขั้นตอนของมัน (.) ((ผงกศีรษะ))

532.

แตถา อยูเนีย่ ตอนนี้เราชวยกันไปกอน (.) ((ขยับมือซายไปมา))

533.

แตถามันไมไหวหรือถาสุดสุด (.) จิงจิง ((ผงกศีรษะ))

534.

หมอกอจะแจงวา <แมคะ> ((ผงกศีรษะ)) <ตอนนี้ปอบะไหวละเนอ>

535. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

536. จิตอาสา

คือหมอใหยาทุกสิ่ง (.) ทุกอยางไปแลว ::: (.) ((ผายมือซายขยับขึ้นลง))

537. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

538. จิตอาสา

เวลาใสทอชวยหายใจ ((ยกมือซายขึ้นมาใกลบริเวณปาก))

539.

มันชวยไดคะ (.)

540.

แตเคาอาจจะหยุดหายใจ (.) ระหวางใสทอชวยหายใจ

541.

((ขยับมือซายไปมา)) อะ (.)
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542. ผูดูแล1

((กมหนา)) แต::

543. จิตอาสา

>แลวหมอถามตอ< ((มือซายวางบนมือขวาผูดแู ล1))

544.

<สมมุติวาปอหยุดหายใจ> ระหวางตี้ใสตอจวยหายใจอยูนะ (.)

545.

((ยกมือซายมาวางใกลปาก))

546. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ)) ((ขยับตัว))

547. จิตอาสา

จะใหหมอปมชวยขึ้นมาไหม ((กุมมือสองขาง))

548. ผูดูแล1

[บะปมอะเจา (.) เซ็นวาบะปมอะเจา ((ยกมือขวาขึ้นลง))

549. ผูดูแล2

[ไมปมแลวคะ (.) ((สายหนา))

550. ผูดูแล1

ใหเคา <ไปสบาย> ((มือขวายื่นไปขางหนา))

551. ผูดูแล2

((ผงกศีรษะ)) ขอใหเคาหยุดอยูแคนั้น º ใหเคาไปสบาย º

552.

((ยกมือซายขึ้นวางบนโตะ))

553.

เพราะเคาก็แกละดวยคะ (.)

554. ผูดูแล1

º ละกอแกแลว º ((ผงกศีรษะ))

555. ผูดูแล2

ถาเคาแบบไปปมเคาเหมือนเคาจะเจ็บ (.)

556.

((ขยับยกมือซายขึ้นบริเวณอก))

557.

เพราะแบบมีเคสตอนยายอะเนาะแมเนาะ (.)

558.

((ยื่นมือซายไปขางหนา))

559. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

560. ผูดูแล2

คือเคาแกละเนาะละเหมือนแบบ (.)

561.

เราไปกดเคาเคาก็ยงิ่ เจ็บ ((มือสองขางวางลง))

562. ผูดูแล1

แตแมนหี่ ันกับหูกับตา [แลววา ((ผงกศีรษะ))

563.

((มือขวาวางบนโตะ))

564. ผูดูแล2

[ใชใช ((ผงกศีรษะ)) ถาถึงแบบ (.)

565.

นะ (.) จุดนั้นแลวก็นาจะใหเคาไปสบายดีกวาคะ (.) ((ผงกศีรษะ))

566.

ดีกวาใหเคามาเจ็บอะไรอยางเนี่ยคะ ((ผงกศีรษะ))
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567. ผูดูแล1

แตทแี่ นแน อูซื่อซื่ออูตรงตรง ((ผงกศีรษะ)) ไปเลย :::

568. ผูดูแล2

((มือขวาขยับขึ้นลง)) ตาเปนจึงตึ๊กเอี้ยนอ (.)

569. จิตอาสา

º ตอนนี้เหรอ º ((มือสองขวากุมมือกัน))

570. ผูดูแล1

หมายถึง ((ขยับมือขวาขึ้น))

571.

( ) ยาตี้เปนอันนี้อยูมันกออันนีแ้ ลวเนาะ

572.

((ผงกศีรษะ)) ((ขยับมือขวาขึ้น))

573. จิตอาสา

ให (.) ใหทุกสิ่งทุกอยาง ((ผงกศีรษะ)) แกอยู (.) กําลังแกอยู (.)

574.

((สายหนา)) หมอไมไดตดั วาอืม (.)

575.

จะบะอันนี้ละหนา (.) ((ผายมือซายออกไปมา))

576. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

577. จิตอาสา

ตอนนี้หื้อทุกสิ่ง ทุกอยางละ (.)

578. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

579. จิตอาสา

แตวา (.) เวลาเฮาหื้อทุกสิง่ ทุกอยางไปอะ (.) ((ขยับมือซายขึ้นลง))

580.

ขอดีมันก็มี (.) แตขอเสียมันกอเพิ่มขึ้น ((หงายมือขวาขึ้นเขาหาตัว))

581. ผูดูแล1

= เพิ่มขึ้นเอี้ย

582. จิตอาสา

เพราะวาหัวใจมันกอเตนเวย ((มือขวาขยับขึ้นลง))

583.

แตหัวใจเวลาหัวใจมัน [>ตึ๋กตึ๋กตึ๋ก< ((กํามือขวาขยับขึ้นลง))

584. ผูดูแล1

[> = ตึ๋กตึ๋กตึ๋ก< ((กํามือขวาขยับขึ้นลง))

585. จิตอาสา

พอตึ๊กแลวเราไมรูวามันจะหยุดวันไหนนะกะ (.) ((กํามือขวา))

586.

ถามัน (.) ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก (.) ละมันหยุด ↑ ปุบเอี้ย (.) ((กํา

587. ผูดูแล1

มือขวา)) อืม ((ผงกศีรษะ))

588. จิตอาสา

เออเนี้ย (.) º มันกออันตรายเหมือนกั๋น º ((กํามือขวายกขึ้น))

589.

แตตอนนี้บะเปนหยัง (.)

590.

คุณพยาบาลเขาใจละ ((ยกมือซายวางบนโตะขึ้นลง))
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591.

ตอนเนี่ยอยูในระยะ อา (1.0)

592.

เฮากอบะฮูว าจะเกิดอะหยังขึ้น ((ขยับมือสองขางขึ้นลง)) นอ (.)

593.

ตอนนี้กอคือวา <เรารักษาตามอาการไปกอน> (.) ((มือซายวางบน
โตะ))

594. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ))

595. จิตอาสา

แตใหญาติคอยคอย (.) ฝกเตรียมตัว (.) ฝกเตรียมพรอม (1.0)

596.

((ขยับมือสองขางไปมา)) เนาะ (.)

597.

เพราะเฮากอบะฮูว า [เหตุการณนี้มันจะเกิด ((ขยับมือสองขางไปมา))

598. ผูดูแล1

[เหตุการณนี้ ((กมหนา))

599.

แตแมกออู (.) ((นิ้วชี้มือขวาชี้บนฝามือซาย))

600.

เนาะ (.) กับลูกกับเตานะ (.)

601.

อูกั๋นหมดละ (.) ตึงผัวเนี่ย (.) ((ยกมือขวาขึ้นลง))

602.

ตึงเนี่ยวา (.) ºแมกอทําใจไดละº ((ผงกศีรษะ))

603. จิตอาสา

อืมแตตอนนี้หื้อหมอจวยดูไปกอนเนาะ ((ผงกศีรษะ))

604. ผูดูแล1

= เจา ((ผงกศีรษะ)) หื้อหมอจวยดูไปกอน

605. จิตอาสา

ละกอถาเกิดมีอากานเปลี่ยนแปลงเนาะ ((มือสองขางขยับไป

606.

มา)) ถาคนไขดีขึ้นกอชวยบอกดวย ::: (.) ((มือซายขยับวาง

607.

ไวบนโตะ)) แตถาคนไขไมดีขึ้น (.)

608.

ไมไหวแลว (.) กอชวยบอกดวย ::: (.)

609.

((มือซายวางบนมือขวา)) นอ ((ผงกศีรษะ))

610. ผูดูแล2

ไดคะ (.) เอาแบบทําใหทุกวันใหมันดีที่สุด (.)

611.

((ยกมือซายขึ้น))

612.

º แตวาพวกหนูจะเตรียมใจไว º ((ยกมือขวาวางบนอก))

613. จิตอาสา

อืม ::: ((ผงกศีรษะ))
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614. ผูดูแล2

ทําไปเรื่อย ๆ เอาสุดความสามารถของหมอ ((ผงกศีรษะ))

615.

= สุดความสามารถของหมอนั่นนะ ((ผงกศีรษะ))

616. จิตอาสา

แตถา เกิดเฮาจะอูกั๋นในกรณีตี้หัวใจหยุดเตนเนาะ

617.

((ขยับมือซายแลวกํามือ))

618. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

619. จิตอาสา

เฮาจะบะฟนคืนชีพเปนละเนาะ ((มือซายวางบนฝามือขวา))

620. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

621. จิตอาสา

จะปลอยเปนไปอยางสงบเนาะ

622.

((มองหนาผูด ูแล1 แลวผงกศีรษะ))

623. ผูดูแล1

= ปลอยหื้อเปนไปอยางสงบอะเจา ((กมหนา)) ((ผงกศีรษะ))

624. จิตอาสา

แลวตอนนี้เปนมีอะหยังตี้เปนคางคาใจกอเจา ((มองหนาผูดแู ล1))

625.

คุณตา ((ยิ้ม))

626. ผูดูแล1

แตแต ((กมหนา)) ((มือขวาวางบนโตะ))

627. ผูดูแล2
628. ผูด ูแล1

อันนี้–– ((ยกมือขวาชี้นิ้วขึ้น))ถาจะใหเคาพูดเคาจะพูดไดไหมอะคะ
= จะอูไดกอคะ ((ยกมือขวาวางบนโตะ))

629. จิตอาสา

↑ ไดกะ

630. ผูดูแล2

งั้นลองใหเคาจะพูด

631. จิตอาสา

↑ ไดได ((ผงกศีรษะ)) คุณตาอูได (.) เคารับรูทุกอยาง

632.

ตะวาตี้แมหื้อลืมตาเปนกอลืมตา

633. จิตอาสา

((ยกมือซายชี้นิ้วแลววางมือซายลงบนมือขวา))

634. ผูดูแล2

ถาเคา [ลองขยับปากงี้ไดไหม ((แบมือซายขึ้น))

635. จิตอาสา

↑ ไดได ((ผงกศีรษะ))

636. ผูดูแล1

[ลองขยับปากไดกอนิ ((มือสองขางวางลงบนตัก))
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637. จิตอาสา

ไดไดคะ ((ผงกศีรษะ))

638. ผูดูแล1

แตปเ ปนมาเปนกอตึงบอกละ ((กมหนา)) ((มือขวาวางบนโตะ))

639. จิตอาสา

ใหเขียน ไดกอเอาะ ((มือสองขางวางบนโตะ))

640. ผูดูแล1

เออเขียนตึงบะได (.) ((สายหนา)) ((กมหนา))

641.

หืออูสุดสุด (.) ((ยกมือขวาขึ้น))

642. ผูดูแล1

วา (.) <ปนองเปนจะไดร่ําลากั๋น> ((มือขวาชี้นิ้ววางบนมือซาย))

643. ผูดูแล2

ถาสมมติวา ใหญาติมาทุกคน (.) ((ยกมือซายแตะขอบโตะ))

644.

แลวใหเคาพูดอยางงี้ไดไหมคะ ((คว่ํามือซายวางเหนือโตะ))

645. จิตอาสา

↑ ได

646.

แตพดู ตอนนี้หมายความวาพูดมันก็พดู ไดแตมันมีทออยูที่ปากไงคะ (.)

647. จิตอาสา

((มือขวาชี้ที่ปาก))

648.

เคาไมไดหา มพูด (.) แตวาคนเราเวลามันมีทอคาอยูในปาก (.)

649. จิตอาสา

เคาก็จะพูดอะไรเยอะไมไดไง (.) ((มือขวาชีท้ ี่ปาก))

650. ผูดูแล1

อืม ((ผงกศีรษะ)) ((มือสองขางวางบนโตะ))

651. จิตอาสา

คืออูด าย (.) แตคนไขจะอูรึปาวนะ >บะไดหามอูหนา::<

652.

เออแตวาคนไข เวลามันเหมือนมีอะหยังขําคอเอาอะ (.)

653.

((มือขวาชี้ไปทีค่ อ))

654.

มันพูดไมไดใชปะ แตเคาจะพยักหนาได (.)

655.

((มือซายขยับไปมา))

656.

จะฮับฮูทุกอยางไง ((แบมือซายยกขึ้น))

657.

สุมา ::: เตอะคา::: (.) ถาชวงเนี้ย (.)

658.

อยากหื้อใคมา <ขอขมา> แกเนาะ (.) ((มือขวากุมมือซาย))

659.

หรืออยาก (.) คิดวาแกนาจะเจอไข (.) ((ขยับมือขวา))

660.

<ใหเคามาหา> ละก็มาพูดขางหู (.) ((มือซายวางไวขางหูซาย))

661.

หรือวา (.) หมอไมรูเนาะ (.) ((แบมือขวาขยับขึ้นลง))
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662.

วามันมีเหตุการณอะหยัง (.)

663.

แตบางคนถาเปนฮูล ะวา (.)

664.

เออคนไขนี่เปนก๋ําลัง (.) บะคอยสบายเนอ (.) ((มือขวาวางบนโตะ))

665.

เปนมีสิ่งตี้คางคา (.) เปนกอเอาดอกไม (.) ธูปเทียน

666.

((แบมือสองขางประกบกัน)) อี้เนาะ (.) ((ผงกศีรษะ))

667.

มาไหวมาขอขมาเปนในสิ่งตี้เฮา <ยะบะดีกับเปน> เอี้ยกะ (.)

668.

((ขยับมือสองขางขึ้นลง))

669.

มันกอทําหื้อคนไขมีความสุข (.)

670.

หรือบางกรณี (.) เปนอยากหื้อคุณตาทําบุญ

671.

>เฮาบะไดแจงเปนนะเจา<

672.
673.

แตวาอยากหื้อทําบุญพรอมกั๋นกับญาติพี่นอง (.)

674.

ตางนี้กอมีหนา ((มือขวาประกบมือซาย))

675.

นิมนตพระมาทําบุญรวมกั๋น (.) ((มือขวาประกบมือซาย))

676.

[เฮาบะไดแจงนะ ((มือขวาประกบมือซายวางบนโตะ))

677. ผูดูแล1

[เฮาบะไดแจงนะ (.) อยางแมมีความในใจอาจจะขําใจวา (.)

678.

((แบมือขวาวางไวบนอกซาย))

679.

<แมจะขอสุมาลาโตด> ((ยกมือไหว)) ((กมหนา))

680. จิตอาสา

อืม ๆๆ ((ผงกศีรษะ)) ((มือซายวางประกบฝามือขวา))

681. ผูดูแล1

<เปนวาตี้วาลูกไดวาลํากําเหลือไป>

682.

(.) ((มือซายวางบนตักมือขวาขยับขึ้นลง))

683.

<จะขอสุมาลาโตด> ((มือขวาขยับขึ้นลง))

684.

ตี้ปอตองกานเงินกะอะหยัง (.) ((แบมือขวาวางลงบนกระเปาเงิน))

เปนกอนิมนตพระมาอยางเอี้ย (.) ((ผงกศีรษะ))
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685.

เตรียมมาจะหื้อเปนก๋ํา (.)

686.

หื้อเปนไดสบายอกสบายใจ (.) ((กํามือขวาวางบนโตะ))

687. จิตอาสา

เออเออเออ ((ผงกศีรษะ))

688. ผูดูแล1

ละจะไดบอกหื้อเปนวา (.) บะตองเปนหวง (.)

689.

<เปนหามอะหยังละ> (.) ((กมหนา)) ((กํามือสองขางวางบนโตะ))

690.

ตี้ลูกไดเยี๊ยะอะหยัง ((กมหนา))

691.

วาล้ําก้ําเหลือ (.) ไปตีบ้ านตี้จอง ((แบมือซาย แบมือขวาขยับไปมา))

692.

ลูกกอยกหื้อลูกหื้อหลานผอไปเตอะ

693.

((มือขวาวางบนโตะ)) บะตองไปกึ๊ด (.) อะหยังนักเนี่ย (.)

694. จิตอาสา

เออ ::: ((ผงกศีรษะ))

695. ผูดูแล1

กุเตื้อเปนจะขําใจ ((ผงกศีรษะ))

696.

แมจะบอกวาอี้หนา (.) บอกพยาบาลวาอี้นอ (.)

697. จิตอาสา

เอี้ยๆ ((ผงกศีรษะ)) เราก็ทําไดทางนี้อนุญาต

698.

((มือซายวางลงบนมือขวา))

699. ผูดูแล2

แตวาเขารูสึกตัว (.) รับรูทุกอยางใชไหมคะ ((ผงกศีรษะ))

700. จิตอาสา

คนเราคะ (.) ตาม (1.0)

701.

ถาอูในทางหลักการบุคลากรทางการสาธารณสุข

702.

((หงายมือขวาวางบนโตะมือซายผายมือขยับไปมา))

703.

ทางวิทยาศาสตรเลยเนาะ (.) เคาทําวิจยั มาละ (.)

704.

<หูคนเราจะดับเปนสิง่ สุดทายคะ>

705.

((กํามือซายวางไวใกลหูซาย)) ((ยิ้ม))

706. ผูดูแล1

ออ ::: ((ผงกศีรษะ))

707. จิตอาสา

ถึงแมตาไมเห็นนะ (.)

708.

แตหุจะดับเปนสิง่ สุดทายเนาะ ((มือซายวางไวที่หูซา ย))

709. ผูดูแล1

ลูกนี–่ – อูซื่อซื่อ นะ (.) ((ขยับตัว))
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710.

แมกอตึงวาเตื้อเปนจะเปนหวงเปนหามกา ((กมหนา))

711.

แมกอวา (.) เพราะวา (1.0)

712.

<จะหื้อเปนก๋ําเงินก๋ําทอง> ((มือขวาวางประกบมือซาย))

713. จิตอาสา

ไดคะ ((ผงกศีรษะ)) ((มือซายประกบมือขวา))

714. ผูดูแล1

ละกอ (.) อันตี้เปนถามหาแหวนเนีย่ กอมีหื้อเปน

715.

((มือขวาวางบนฝามือซายขึ้นลง))

716. ผูดูแล1

จะเอาใสอัน ((มือขวาวางบนหลังมือซายขึ้นลง))

717.

เอาหื้อเปนก๋ํานี้เอี๊ยะ (.) ((มือขวาประกบมือซาย))

718. จิตอาสา

อืมอืม ((ผงกศีรษะ)) ไดได

719.

เอาใสนิ้วเคาใหเคาเห็นกอได ((แบมือซายยกขึ้น))

720.

เอาเปนสิ่งสุดทาย เออ ::: ((มือขวาประกบมือซาย))

721. ผูดูแล1

= เปนสิ่งสุดทายตี้หันนอ ((มือขวาประกบมือซายวางบนโตะ))

722. จิตอาสา

อาจจะไมสิ่งสุดทายก็ได ((มือซายวางลงบนมือผูดูแล1))

723.

ประมาณวาลูกมาขอขมาแลว (.) ((มือซายวางลงบนมือผูดูแล1)

724.

มีกําลังใจขึ้นมา ((มือขวาวางบนอก))

725. ผูดูแล1

เออเออ ((ผงกศีรษะ))

726. จิตอาสา

เออเออ ((ผงกศีรษะ)) เนาะ (.)

727.

จะไดมีกําลังใจขึ้นมาเอี๊ยะ ((มือซายวางบนฝามือผูแล1))

728. ผูดูแล1

แตแมกอกึ๊ดวาอัน (.) พยาบาลบอกหื้อแมกอดี

729.

((มือขวาวางบนฝามือซายบนโตะ))

730.

แมกอเกียมมาหื้อเปน (.) อะนะ ((มือขวาวางบนกระเปา))

731.

กุเตื้อเปนจะหวง <เปนเกยใสแหวน> ((มือขวากํานิ้วมือขางซาย))

732.

<เปนเกยกําเงิน> ((มือขวาประกบมือซายบนโตะ))

733.

แมกอเกียมมาเนี่ย (.)
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734.

ขอสุมาลาโตดเปนทาจะ ↑ ดี (.) ((กมหนา))

735.

((มือขวาชี้นิ้วไปดานทางขวา))

736. จิตอาสา

ไดได ((ผงกศีรษะ))

737. ผูดูแล1

มันเปนสิ่งสุดตายตี้บะตองเอี้ยนอ ((ชี้นิ้วมือขวายกขึ้น))

738.

กุเตื้อเปนขําคาหยังกา (.)

739.

<กะวาจะลูกจะหลานคนเนี่ยกา> ((มือซายวางบนขาขวาผูด ูแล2))

740.

เอี๊ยะ เนาะ (.)

741. จิตอาสา

ก็ไดคะ (.) จะมาตอนเย็นนี้ก็ได ::: ((มือซายประกบมือขวาบนโตะ))

742.

เดี๋ยวคุณพยาบาล (.) จะแจงไวหื้อเนาะ (.)

743. ผูดูแล1

กะวาจะมาวันพุกมะเจากอได ((แบมือซายขยับขึ้นลง))

744. จิตอาสา

วันพุกเดียวจะบอกปเปนไวหื้อเนาะวา (.) ((แบมือซายขยับขึ้นลง)) อะ

745.

หยังกอ (.) บะใจมีหยัง ((สายหนา))

746.

ºญาติเปนอยากจะปากั๋นมาขอสุมาลาโตดº

747.

((แบมือสองขางวางยกบนโตะ))

748.

บะใจอัน (.) ป (.) ปเปนนิบะดาย (2.0) ((ยกมือซายขึ้นชี้ออกไปทาง

749. ผูดูแล1

ดานซาย))

750. จิตอาสา

อื้ม ((ผงกศีรษะ))

751. ผูดูแล1

ปเปนนะ (.) เปนหวงตี้เปนเอามา

752.

เปนมาลําบาก (.) >เพราะแมกอจะขอสุมาตั๊ดบะเดี่ยวนี้เลย<

753.

((แบมือขวาวางลงบนกระเปา)) ((ผงกศีรษะ))

754. จิตอาสา

↑ ไดได ((ผงกศีรษะ)) คะเดี๋ยวนองจะเตรียมหื้อเนาะ

755.

เดียวขอฉีดยาคนไขกอนเนาะ ((แบมือซายยกขึ้น)) ถาไมรีบเนาะ (.)
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756.

ละเดี๋ยวอัน ºมันมีพานบนฮั้นº ((มือซายชี้ไปดานซาย))

757. จิตอาสา

กะเดียวจะแปงสวยดอกอะหยังละ (.) กอขอสุมาเปนเนาะ

758. ผูดูแล1

= เจา ขอสุมาเปน กอวาเออ ::: ทรมาน ::: นอ (.)

759.

กุเตื้อเปนจะได (.) ไป ↑ สบาย ((แบมือขวาปดไปทางดานซาย))

760. ผูดูแล1

เฮากอบะตองเปนหวง ((กํามือขวาวางบนโตะ))

761. ผูดูแล2

เฮยเฮย (.) อยาพูดอยางนั้น

762. จิตอาสา

ไมเปนไร ::: ((ยิ้ม)) ((มือซายวางประกบฝามือขวา))

763. ผูดูแล2

เดี๋ยวเปนจะหลับไปเลยเนอ

764. ผูดูแล1

เออบะเปนหยัง ((มองหนาผูดูแล2))

765. จิตอาสา

[มันเปนเรื่องธรรมดาตัวเอง ((มองหนาผูดูแล2))

766. ผูดูแล1

[มันเปนเรื่องธรรมดาเนาะ ((กมหนา)) ((ผงกศีรษะ))

767. จิตอาสา

มันเปนสิ่งสวยงามตัวเอง ((ผงกศีรษะ))

768. ผูดูแล1

อือ (.) แมนละ ((ผงกศีรษะ))

769. จิตอาสา

เพราะวาถาอยูอยางนี้ ºมันทรมานนะº (.)

770.

เอาแตแต (.) เนาะ ((ผงกศีรษะ)) มีตอขําคอ

771. ผูดูแล1

มีตอขําขอ ((ขยับตัว)) ((มือสองขางจับกระเปา))

772.

ละแมกอจะไดบอกหื้อเปน ((ผงกศีรษะ))

773. จิตอาสา

เจาเจา (.) อั้นเดียวสักประมาณสามโมงเนาะ (.)

774.

เดี๋ยวคุณพยาบาล (.)

775.

ขอฉีดยาอะไรคนไขเสร็จกอนเนาะ

776.

((มือซายประกบฝามือขวา))

777. ผูดูแล1

เจาเจา ((ผงกศีรษะ))

778. จิตอาสา

คุณยายอยูรอไดไหมคะ (.) สามโมง ((มองหนาผูดูแล1))
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779. ผูดูแล1

= ไดเจา (.) เดียวจะบอกหื้อลูกบาวมา ((มือซายชี้ไปทางดานซาย))

780. จิตอาสา

อั้นกอขออายเปนซื้อสวยดอกมาตวย ((ผายมือซายไปทางผูด ูแล1))

781. ผูดูแล1

เจา ((ผงกศีรษะ))

782. จิตอาสา

ตี้กาดตรงหนาเนี่ยคะ ((ชี้นิ้วมือซายไปทางดานหนา))

783. ผูดูแล1

เจา (.) ((ผงกศีรษะ))

784. จิตอาสา

หยัง่ ใด (.) ซื้อสวยดอกมาตวยเนาะ ((มือซายประกบฝามือขวา))

785. ผูดูแล1

เอาสวยดอก (.) มาตวยเนาะ ((ผงกศีรษะ))

786. จิตอาสา

เออเอาสวยดอกมาตวยเฮาจะไดทาํ พิธขี อขมา :::

787.

((มือซายประกบฝามือขวา))

788. ผูดูแล1

ขอขมาเปน ((ยกมือซายไปทางผูด ูแล2))

789. ผูดูแล1

ตึงลูกตึงหลานเมื่อไดมานี่เนาะ (2.0)

790. จิตอาสา

เออแมน ((มองหนาผูดแู ล2))

791. ผูดูแล1

เนาะ (.) รอไดเนาะลูกเนาะ

792. จิตอาสา

เดี๋ยวจะไดอาบน้ํา (.) เจดหนาเจดตาหื้อเปนเนาะ

793.

((ผายมือซายไปทางดานซาย))

794.

จะบอกเปนอยากขอขมาบะดาย (.)

795.

เฮากอบะไดแจงเปน ((ยิ้ม))

796.

((มือซายประกบฝามือขวา))

797. ผูดูแล1

เฮาบะไดแจงเปน ((ผงกศีรษะ)) ((หันหนาไปทางผูดแู ล2))

798. จิตอาสา

เปนจะไดสบายใจตวย ((มองหนาผูดแู ล1)) ((ยิ้ม))

799. ผูดูแล1

<เปนจะไดสบายใจเนาะ> ((กมหนา))

800. จิตอาสา

โอเคนะคะ (.) อั้นหยัง่ ใด (.) ขอบคุณมากมาก ((ยกมือไหว))

801. ผูดูแล1

↑ คะ ::: ((ยกมือไหว))
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เอกสารและขอมูลสําหรับอาสาสมัคร
เอกสารและขอมูลสําหรับอาสาสมัคร
ชื่อโครงการวิจัย โครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของอาสาขางเตียง
กับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย
ใชสําหรับ การเก็บขอมูล เปนสวนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558
ผูวิจัย นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน
การศึกษานี้เกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องของแนวทางการเตรียมตัว เตรียมใจ รับมือกับการจากไปของผูปวยในการ
ดูแลของทาน ความวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการวางแผนในอนาคต ศึกษาการพูดคุยในเรื่อง
ดังกลาวระหวางทานกับจิตอาสาที่ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ
ทานจะตองทําอะไร ปฏิบัติตัวอยางไร
หากทานใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยแลว ทานจะไดรับเอกสารใหทานอานและจะไดรับการ
ร อ ง ข อ ใหลงชื่อยินยอม หลังจากนั้นนักวิจัยจะขออัดเทปหรือวีดีโอเวลาที่ทานคุยกับจิตอาสาที่
ผานการอบรมจากเครือขายพุทธิกาฯ เกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้นักวิจัย จะขอคุยกับทานเปนการสวนตัวในเรื่องเกี่ยวกับความกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการ
วางแผนใน อนาคต โดยอาจคุยกับทานในสถานที่ที่จัดเตรียมไวอยางเหมาะสมในอําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
ความเสี่ยงจากการเขารวมการวิจัยนี้
ทานอาจจะรูสึกเครียดและวิตกกังวลบาง แตไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวผูปวยในการดูแลของทาน
ทานไดประโยชนอะไรจากการวิจัยนี้
งานวิจัยนี้อาจไมเกิดประโยชนโดยตรงกับทาน แตอาจเกิดประโยชนกับผูปวยรายอื่นในอนาคต
คาใชจายในการเขารวมการวิจัย
ทานไมตองเสียสตางค
คาตอบแทน
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ทานจะไมไดรับคาตอบแทนใดๆ แตทานจะไดคาเสียเวลา คาน้ํามัน คารถและคาอาหาร แตรวมแลวไม
เกิน 300 บาท
หากทานตองการยุตกิ ารเขารวมโครงการวิจัยจะทําอยางไรและจะเกิดอะไรกับตัวทาน
หากทานไมสมัครใจและตองการถอนตัวจากการเขารวมโครงการวิจัย ทานก็บอกจิตอาสา หรือนักวิจยั
โดยไมเกิดอะไรกับทานเลย ไมมีผลกับการรักษาผูปวยที่ทานดูแล
ใครจะรูบางวาทานเขารวมโครงการวิจัยนี้
จิตอาสาที่ดูแลทาน จิตอาสาที่มาพูดคุยกับทานและนักวิจัย
การปกปดรักษาความลับของทาน
ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ นํามาใชในโครงการวิจัยเทานั้น สิ่งที่ทานคุยกับจิตอาสา ผูวิจัย
จะนํามาใชฟงและดูเพื่อใชในงานวิจัยเทานั้น การใชขอมูลของทานจะไมมีการบอกวาทานเปนใคร ชื่อ
นามสกุลอะไร อยูที่ไหน รวมทั้งไมเปดเผยใบหนาและลักษณะของทานใหคนอื่นรูเลย
หากทานมีคําถามหรือขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ทานจะถามใครไดบาง
หากทานมีคําถามและความวิตกกังวลจากการเขารวมงานวิจัยนี้กรุณาติดตอตัวนักวิจัย นางสาวสวร
รณกมล จันทรมะโน หมายเลขโทรศัพท 085 045 7556 ตลอดเวลา
สวนแสดงความเขาใจตอเอกสารชุดนี้
หากทานเขาใจในโครงการวิจัยในเอกสารชุดนี้เปนที่เรียบรอยแลวและไมมีคํา ถามหรือขอสงสัยใดๆ
กรุณาลงชื่อและนามสกุลของทานพรอมวันที่
ลายมือชื่ออาสาสมัครหรือญาติผูดแู ลผูปวย .............................................................................................
วัน-เดือน-ป................................................................................................................................................
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เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง
โครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของอาสาขางเตียง
กับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย
Communication Structures and Practices of Palliative Care Volunteers
with Caregiver on End Stage of Chronic Non-communicable Diseases
เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยสําหรับญาติผูดูแลผูป วย
ชื่อ-สกุลผูเขารวมโครงการ ..........................................................................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ......................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลนักวิจัย.......นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน................................................................................
สังกัด......นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ....................................
ขาพเจาไดอานเอกสารทั้งหมดและไดมีโอกาสพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยกับผูวิจัยโดยตรงเปน
อยางดีตลอดจนไดสอบถามในเรื่องที่ขาพเจาสงสัยและไดรับคําตอบและคําอธิบายจนกระจางจากผูวิจัยทุก
ประการแลว ใช / ไมใช
ขาพเจายินยอมใหผูวิจัยบันทึกแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง) หรือวีดิทัศน (วีดิโอ) ในขณะที่ขาพเจาคุยกับ
จิตอาสา ในวันที่ ...................... (วัน-เดือน-ป) ขาพเจามั่นใจวาผูวิจัยจะรักษาความลับตลอดเวลาในระหวาง
ที่ขาพเจาเขารวมโครงการและดูแลรักษาแถบบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนเปนอยางดี เพื่อใชประโยชน
สําหรับการศึกษาและการวิจัยตามรายละเอียดที่แจงไวในเอกสารการปกปดและรักษาความลับในการ
วิจัย ใช / ไมใช
ขาพเจายินดีที่จะเลาและพูดถึงประสบการณของขาพเจากับผูวิจัยและยินยอมใหมีการบันทึกแถบ
เสียงในระหวางการพูดคุย ใช / ไมใช
ขาพเจาเขาใจและตระหนักดีวาหากขาพเจารูสึกวาเรื่องที่ไดพูดคุยทํา ใหเกิดความไมส บายใจและ
กระทบกระเทือนตอความรูสึกของขาพเจา ขาพเจาสามารถแจงใหผูวิจัยยุติการบันทึกวีดิทศั นหรือการ
บันทึกแถบเสียงและลบสิ่ง ที่ไดมีก ารบันทึก ไปแลว ตลอดจนขาพเจาสามารถยกเลิก การเขารวม
โครงการไดตลอดเวลาโดยการยกเลิกไมมีผลตอการดูแลและรักษาโรคของขาพเจาแตอยางใด ใช /
ไมใช
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ขาพเจาตระหนักดีวาการเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ ขาพเจาจะไมไดรับคาตอบแทนหรือคาชดเชย
จํานวนมาก แตขาพเจาอาจไดรับคาพาหนะ คาน้ํามันรถหรือคาเสียเวลาที่คํานวนจากคาแรงตาม
ความเหมาะสม ใช / ไมใช
ขาพเจ าตระหนั ก ดี วา โครงการวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อพั ฒ นาความรู ในเรื่ องการสื่ อสารและ
ปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะ
สุดทายและอาจไมเกิดผลหรือประโยชนโดยตรงตอขาพเจาเปนการสวนตัว ใช / ไมใช
ขาพเจาไดรับทราบวาขอมูลที่ขาพเจาเปดเผยแกผูวิจัยในครั้งนี้เปนไปเพื่อประโยชนทางดานวิชาการ การเรียน
การสอน การวิจัย การตีพิม พในบทความวิชาการหรือการนําเสนอในเวทีวิชาการเทานั้น การใช
ประโยชนจะตองไมทําใหขาพเจาและครอบครัวไดรับผลกระทบโดยตองปกปดชื่อ นามสกุล ที่อยูและ
ลักษณะเฉพาะของขาพเจา ใช / ไมใช
ขาพเจาไดรับ ทราบขอมูล ของโครงการวิจัยตลอดจนขอดีและขอเสียที่จ ะไดรับ จากการเขารวม
โครงการวิจัยนี้ ขาพเจา ยินดี / ไมยินดี
ลงชื่อ.................................................................... วัน-เดือน-ป....................................................................
ขาพเจาตองการทราบผลการวิจัยและกรุณาสงผลการวิจัยใหแกขาพเจาตามที่อยูนี้ ....................................
...................................................................................................................................................................
สําหรับผูวิจัย
ขาพเจา นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน ขอยืนยันวาขาพเจาไดอธิบายและแจงใหผูเขารวมโครงการ
ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................... วัน-เดือน-ป..............................................................

251
เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง
โครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของอาสาขางเตียง
กับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย
Communication Structures and Practices of Palliative Care Volunteers
with Caregiver on End Stage of Chronic Non-communicable Diseases
เอกสารหลักฐานการใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยสําหรับจิตอาสาดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ชื่อ-สกุลผูเขารวมโครงการ ..........................................................................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ......................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลนักวิจัย.......นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน................................................................................
สังกัด......นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ....................................
ขาพเจาไดอานเอกสารทั้งหมดและไดมีโอกาสพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยกับผูวิจัยโดยตรงเปน
อยางดีตลอดจนไดสอบถามในเรื่องที่ขาพเจาสงสัยและไดรับคําตอบและคําอธิบายจนกระจางจากผูวิจัยทุก
ประการแลว ใช / ไมใช
ขาพเจายินยอมใหผูวิจัยบันทึกแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง) หรือวีดิทัศน (วีดิโอ) ในขณะที่ขาพเจาให
คําปรึกษาและพูดคุยกับผูปวย ใช / ไมใช
ขาพเจายินดีที่จะใหสัมภาษณเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและการดูแลผูปวยกับผูวิจัยและยินยอมใหมี
การบันทึกแถบเสียงในระหวางการพูดคุย ใช / ไมใช
ขาพเจายินดีที่จะใหสัมภาษณเกี่ยวกับการใหการฝกทักษะการสนทนาที่ไดจากการอบรมและการนํา
ทฤษฎีจากการอบรมไปใชในสถานที่จริง กับผูวิจัยและยินยอมใหมีการบันทึกแถบเสียงในระหวางการ
พูดคุย ใช / ไมใช
ขาพเจาเขาใจและตระหนัก ดีวาหากขาพเจาและญาติผูดูแลผูปวยรูสึก วาเรื่องที่ไดพูดคุยทํา ใหเกิด
ความไมสบายใจและกระทบกระเทือนตอความรูสึกของญาติผูดูแล ขาพเจาสามารถแจงใหผูวิจัยยุติ
การบันทึกวีดิทัศนหรือการบันทึกแถบเสียงและลบสิ่งที่ไดมีการบันทึกไปแลวตลอดจนขาพเจาสามารถ
ยกเลิกการเขารวมโครงการไดตลอดเวลาโดยการยกเลิกไมมีผลตอการดูแลผูปวยของญาติผูดูแลผูปวย
แตอยางใด ใช / ไมใช

252
ขาพเจ าตระหนั ก ดี วา โครงการวิจั ยนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อพั ฒ นาความรู ในเรื่ องการสื่ อสารและ
ปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิตอาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะ
สุดทายและอาจไมเกิดผลหรือประโยชนโดยตรงตอขาพเจาเปนการสวนตัว ใช / ไมใช
ขาพเจาไดรับทราบวาขอมูลที่ขาพเจาเปดเผยแกผูวิจัยในครั้งนี้เปนไปเพื่อประโยชนทางดานวิชาการ
การเรียน การสอน การวิจัย การตีพิมพในบทความวิชาการหรือ การนําเสนอในเวทีวิชาการเทานั้น
การใชป ระโยชนจะตองไมทํา ใหขาพเจาและญาติผูดูแลผูปวยไดรับผลกระทบ โดยตองปกปดชื่อ
นามสกุล ที่อยูและลักษณะเฉพาะของตัวขาพเจาและญาติผูดูแลผูปวย ใช / ไมใช
ขาพเจาไดรับ ทราบขอมูล ของโครงการวิจัย ตลอดจนขอดีและขอเสียที่จะไดรับ จากการเขารวม
โครงการวิจัยนี้ ขาพเจา ยินดี / ไมยินดี เขารวมโครงการวิจัยนี้
ลงชื่อ.................................................................... วัน-เดือน-ป....................................................................
ขาพเจาตองการทราบผลการวิจัยและกรุณาสงผลการวิจัยใหแกขาพเจาตามที่อยูนี้ ....................................
...................................................................................................................................................................
สําหรับผูวิจัย
ขาพเจา นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน ขอยืนยันวาขาพเจาไดอธิบายและแจงใหผูเขารวมโครงการ
ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................... วัน-เดือน-ป..............................................................
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แนวคําถามสัมภาษณจิตอาสา

254
แนวคําถามสัมภาษณจิตอาสา
แนวคําถามสัมภาษณจิตอาสา แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจิตอาสาและ
ประสบการณ ดานที่ 2 สิ่งที่คาดหวัง ดานที่ 3 การฝกอบรมและทฤษฎี ที่ ไดจากการอบรมโดยเครือ
ขายพุทธิกาฯ และดานที่ 4 การติดตามการนําเทคนิค ทฤษฎีและความรูที่ ไดจากการอบรมโดยเครือ
ขายพุทธิกาฯ ไปใชในการดูแลผูปวยและญาติผูดูแล
ดานที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจิตอาสาและประสบการณ
ขอมูลสวนตัว :
ชื่อ – สกุล
เพศ
อายุ
ประสบการณ :
การผานกิจกรรมจิตอาสา (กิจกรรมอะไร / ระยะเวลา) หรือไม อยางไร
มีประสบการณการดูแลผูปวยในครอบครัวหรือไม
ประสบการณดูแลผูปวยในครอบครัวสงผลดีตอการเปนอาสาขางเตียงหรือไม
แรงบันดาลใจหรือสาเหตุที่สนใจเปนอาสาขางเตียงคืออะไร
ประสบการณ/ความรูสึกในการเปนอาสาขางเตียงดูแลผูปวยและญาติครั้งแรก
ประสบการณ/ความรูสึกในการเปนอาสาขางเตียงดูแลผูปวยและญาติที่ประทับใจ
ที่สุด (ดานบวกดานลบ)
ดานที่ 2 สิ่งที่คาดหวัง
คาดหวัง :
สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการเปนอาสาขางเตียง
ความรูสึกตองานนี:้ นาสนใจ มีประโยชน ยอมรับในความสูญเสียไดมากขึ้นหรือไม
ประโยชน :
ในแงการปฏิบัติตน
ในแงอารมณ
ในแงจิตใจ/ครอบครัว/ชุมชน
ในแงศาสนา
ดานที่ 3 การฝกอบรมและทฤษฎีที่ไดจากการอบรมโดยเครือขายพุทธิกาฯ
อบรม :
อบรมเทคนิคและทฤษฎี อะไรบาง ดวยวิธีการใด
ฝกซอม :
อาสาขางเตียงฝกซอมเพื่อใหเกิดความชํานาญหรือไม อยางไร
ประโยชน :
จิตอาสาเกิดความเขาใจในสิ่งที่ไดจากการอบรมมากนอยอยางไร
สงเสริมความพรอม/พัฒนาตอยอดความรูมากนอยอยางไร
ในระหวางการอบรมจิตอาสาสามารถปฏิบัติตามหรือตอบสนองตอเทคนิคตาง ๆ
ไดอยางดีหรือไม
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ดานที่ 4 การติดตามการนําเทคนิค ทฤษฎีและความรูที่ไดจากการอบรมโดยเครื อขายพุทธิกาฯ ไปใชใน
การดูแลผูปวยและญาติ
ติ ด ต า ม ก า ร นํ า จิตอาสาสามารถนําเทคนิคที่ไดจากการอบรมไปใชในการดูแลผูปวยและญาติหรือไม
ค ว า ม รู จ า ก ก า ร
อบรมฯ ไปใช :
จิตอาสาสามารถนําทฤษฎี/ความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการดูแลผูปวยและญาติ
หรือไม
มีหลักการเลือกใชเทคนิค ทฤษฎีและความรูอยางไร
ความแตกต า งทางศาสนามี ผ ลต อ การการเลื อกใช เ ทคนิ ค ทฤษฎี แ ละความรู
ในการดูแลผูปวยและญาติหรือไม อยางไร
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ป เกิด
ที่อยูปจจุบัน

สวรรณกมล จันทรมะโน
19 ธันวาคม 2521
เลขที่ 269 ซอยกรุงธนบรี 4 แยก 7 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ที่ทํางานปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ผูชํานาญการพิเศษฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

