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บทคัดย่อ 

การให้บริการทางการแพทย์ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ  เป็นการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การท างานให้ประสพผลส าเร็จจึงต้องการทีมสห
วิชาชีพที่ท างานร่วมกัน การช่วยเหลือจากคณะท างานจะน าไปสู่การดูแลผู้ป่วยในทุกๆมิติ ท าให้ผู้ป่วย
และครอบครัวสามารถก้าวพ้นผ่านช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ จากประสบการณ์ที่ได้ดูแล
คนไข้ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละราย ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าใจถึงก้นลึกจิตใจของคนไข้
และญาตใินระยะสุดท้าย แก่นแท้ที่แท้จริงแล้วเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ท าอย่างไรให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบและกล้าหาญ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอสุดท้ายของคุณยาย 

จากประสบการณ์การท างานในอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลท างานในโรงพยาบาลมาตลอด
มากกว่า 17 ปี จุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาเยี่ยมเยือนฉันอีกครั้ง เมื่อมีรุ่นน้องพยาบาลจบใหม่ต้องการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การสับเปลี่ยนสถานที่ท างานก็เกิดขึ้น  ภาพความทรงจ าดีๆเมื่อครั้งเป็น
นักศึกษาพยาบาลฝึกงานในชุมชน  ความฝันที่อยากท างานในชุมชนมานานก็เป็นจริง ฉันก็มีโอกาสผัน
ตัวเองมาเป็นพยาบาลปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ  งานที่ได้รับมอบหมายส่วนหนึ่ง คือ งานดูแล
ผู้สูงอายุ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท างานที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ า “งาน
เยี่ยมบ้าน” งานนี้เองที่ท าให้มีเรื่องราวดีๆ มีความทรงจ าดีๆที่มีคุณค่าทางจิตใจ ได้มาเล่าสู่กันฟัง      
งานที่ท าให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า  สามารถท าให้คนไข้และญาติอีกหลายคนก้าวพ้นผ่านวิกฤตของ
ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจและรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเราเคียงข้าง 

          หลายๆครั้งในชีวิตการท างานพยาบาลเมื่อเจออุปสรรคท าให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้ใน
การท างาน  แต่เมื่อได้มีโอกาสมาดูแลผู้ป่วย ได้มาท างานในบทบาทของพยาบาลจริงๆ ประสบการณ์
ที่สร้างสมจากการเป็นพยาบาลท างานในหน่วยงานระดับตติยภูมิ มีโอกาสดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย
มากมายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ในกรุงเทพ ผ่านการขัดเกลาจากพ่ีเลี้ยงมากหน้าหลาย
ตาและประสบการณ์ที่ได้ดูแลคนไข้ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละราย ทุกคนถือเป็นครูของเรา เป็นแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งยังมีเหตุการณ์มากมายให้ได้เรียนรู้จากญาติของคนไข้ ท าให้ฉันได้
เข้าใจถึงก้นลึกจิตใจของคนไข้ในระยะสุดท้ายและญาติ จริงๆแล้วเขาต้องการสิ่งใด ความต้องการของ
แต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่แก่นแท้ที่แท้จริงแล้วเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ท าอย่างไรให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบและกล้าหาญ ท าให้ฉันต้องค้นหารูปแบบที่ดีที่สุด ในการ
ดูแลคนไข้แต่ละคนในระยะสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนไข้ต้องการใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต 
ในที่ท่ีเขาเรียกว่า “บ้าน” 



ฉันยังจ าเรื่องราวที่เกิดข้ึนในวันนั้นได้ดี ขณะที่ฉันนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้รับโทรศัพท์
จากหัวหน้า “ถ้ามีเวลาเหลือให้ช่วยไปดูคนไข้ที่บ้านให้หน่อย”  คนไข้เป็นผู้สูงอายุ  อายุ 106  ปี ทาน
อาหารไม่ได้มาหลายวัน เพลียไม่มีแรง นอนติดเตียงมาหลายวันแล้ว คนไข้ดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาล 
ญาติกังวลมาก คือข้อมูลที่ฉันได้รับมา และวันนั้นกว่าจะประชุมเสร็จก็สี่โมงกว่าแล้ว การประชุมก็มีแต่
เรื่องเครียดๆฉันอยากกลับบ้านเต็มที แต่เมื่อนึกถึงคุณยายอายุ 106 ปี หากเขาไม่เดือดร้อนจริงๆคงไม่
ขอความช่วยเหลือมายังเจ้าหน้าที่  เนื่องด้วยตัวฉันเองเพ่ิงมาปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน ยังไม่คุ้นเคยใน
พ้ืนที่ เลยตัดสินใจโทรหาอสม.ในพ้ืนที่เพ่ือสอบถามเส้นทางไปบ้านคุณยาย เมื่อไปถึงบ้านคุณยายฉัน
สังเกตเห็นบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดมาก เมื่อหันไปที่มุมห้อง ก็ได้พบกับคุณยายสูงอายุ
นอนอยู่บนเตียงฟาวเลอร์ เมื่อเข้าไปทักทายท าความรู้จัก  ฉันสังเกตเห็นคุณยายดูเพลีย สีหน้าอิดโรย 
พูดเสียงเบาๆช้าๆ แต่แววตานั้นแฝงไปด้วยความอบอุ่น อ่อนโยน  คุณยายดูรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายดู
สะอาด บริเวณข้างตียงเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดมาก ป้าจุรีดูแลคุณยายอย่างดี  เมื่อซักถาม
อาการเจ็บป่วย และตรวจร่างกายเบื้องต้น พบว่าคุณยายมีแผลที่ต้นขาซ้ายประมาณ 1 ซม. เป็นมา
ประมาณ 2 สัปดาห์  ป้าจุรีซื้อน้ ายาท าแผลมาท าแผลให้เองที่บ้าน และประมาณสามวันมานี้รอบๆ
แผลเริ่มมีบวมแดง เมื่อฉันกดดูพบว่าเป็นไตแข็งและคุณยายแสดงสีหน้าเจ็บปวด  จากการซักถามและ
พูดคุยเพ่ิมเติมทราบว่าเดิมเป็นแผลถลอก เกิดขณะพลิกตะแคงตัวคุณยาย สีหน้าป้าจุรีดูเครียด วิตก
กังวลและรู้สึกผิดมาตลอดที่ไม่ระวังท าให้คุณแม่มีแผล ถึงตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ได้มีคุณยายเพียงคนเดียว
ที่ต้องดูแล แต่ฉันยังมีป้าจุรีอีกคนที่ต้องดูแล    

จากการวินิจฉัยเบื้องต้นคุณยายมีปัญหาของเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ และอาจจะเป็นสาเหตุที่ท า
ให้คุณยายมีภาวะติดเชื้อในร่างกายท าให้ทานอาหารได้น้อย เพลีย ไม่มีแรง จากประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ แอบกังวลไม่ได้ว่าคุณยายมีความเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด แต่เมื่อนึกถึง
แววตาที่ขอความเห็นใจของคุณยายชราวัย 106 ปี และค าพูดที่ว่า“ยายไม่อยากไปโรงพยาบาล ที่นั่น
ไม่ใช่บ้าน หากจะเกิดอะไรขึ้น ยายขอตายที่บ้าน” ฉันรู้สึกสงสารคุณยายจับใจเมื่อคิดถึงตนเองต้องไป
อยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคย เราคงรู้สึกกลัวและอ้างว้าง ในบทบาทของพยาบาลฉันได้จับมือคุณยาย
ก าไว้เบาๆให้ก าลังใจคุณยาย อธิบายให้คุณยายและป้าจุรีรับทราบอาการ ความเสี่ยงของผู้ป่วยและ
ร่วมวางแผนการรักษาและดูแลคุณยายไปในตัว เราสัญญาจะท าตามความประสงค์ของคุณยาย ขอให้
คุณยายอย่าได้วิตกกังวล สีหน้าคุณยายดูคลายกังวลลงและได้ดูแลให้คุณยายพักผ่อน ฉันได้นัดแนะกับ
ป้าจุรีเพ่ือไปรับยาฆ่าเชื้อที่ รพ.สต. แต่ต้องเป็นวันรุ่งขึ้นเพราะวันนี้ที่รพ.สต.ปิดท าการแล้ว ป้าจุรียังดู
กังวลอยากได้ยาในตอนนี้เลยฉันจึงโทรประสานเภสัชกรซึ่งเปิดร้านขายยาในตลาด ให้ญาติไปติดต่อ
ซื้อยาที่ร้าน ป้าจุรีขอความช่วยเหลือจากหลานชายที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันไปซื้อยาให้ ฉันและป้าจุรีจึงมี
โอกาสพูดคุยกันถึงการดูแลคนไข้ที่นอนติดเตียงช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ได้แนะน าให้ ใช้ที่นอนลม 
การพลิกตะแคงตัว และการท าแผล เมื่อพูดคุยมาถึงจุดนี้สังเกตเห็นสีหน้าป้าจุรีดูเปลี่ยนไปอีกครั้ง สี
หน้าเริ่มกังวล ป้าจุรีเล่าว่าป้าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วและมีโรคประจ าตัว ป้าจุรีกังวลว่าจะดูแลคุณยายได้
ไม่ดีเหมือนก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้มีป้าณีซึ่งเป็นลูกสาวอีกคนของคุณยายคอยช่วยกัน และป้าณีจะเป็นคน



ดูแลเกี่ยวกับคุณยายเกือบทั้งหมด ป้าจุรีเป็นผู้ช่วยในบางส่วน ป้าณีมีความจ าเป็นต้องกลับไปเลี้ยง
หลาน 2 คน ที่กรุงเทพ ซึ่งขณะนี้ยังหาผู้ช่วยที่จะมาช่วยป้าจุรีอีกคนไม่ได้ ฉันนั่งรับฟังป้าจุรีพูดและ
สังเกตเห็นคุยป้าจุรีมีสีหน้าเครียดและกังวลตลอดเวลา ฉันเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเป็นงานที่
หนักส าหรับผู้ดูแลที่มีอายุ 73 ปี ฉันได้แต่พูดคุยให้ก าลังใจและรับปากจะประสานงานจัดหาที่นอนลม
มาให้ และนัดมาเยี่ยมคุณยายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ พร้อมทั้งแลกเบอร์โทรศัพท์และเป็นเพ่ือนกันในไลน์ 
เมื่อตอนลากลับป้าจุรีเดินมาส่งที่รถ สีหน้าป้าจุรียังคงวิตกกังวลแต่ก็ดูผ่อนคลายลง 

 วันต่อมาฉันได้เข้าไปเยี่ยมคุณยายอีกครั้ง  พร้อมอุปกรณ์ท าแผล  ได้จัดเตรียมที่นอนลมและ
ผ้ายางขวางเตียงไปให้คุณยาย  พร้อมทั้งสาธิตการท าแผลและสอนการท าแผล ป้าจุรียังมีวิตกกังว ล 
กลัวท าได้ไม่ดีท าให้แผลคุณยายติดเชื้อ ตัวฉันเองต้องคอยให้ก าลังใจและเสริมแรงให้ป้าจุรีมีความ
มั่นใจในการดูแลคุณยาย  หลังจากวันนั้นเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นมีเรื่องแลกเปลี่ยนและคอยปรึกษากัน
มาตลอด ฉันมีโอกาสไปเยี่ยมคุณยายอีกครั้งสังเกตอาการของคุณยายดีขึ้นมาก ทานข้าวได้มากขึ้น สี
หน้าสดชื่นขึ้น แต่คนที่ดูสดชื่น สดใสมากกว่าคงเป็นใครไม่ได้คือป้าจุรี   วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ท าให้ฉันยิ้ม
ได้อย่างมีความสุข 

 แล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เข้ามาอีกครั้ง ตอนใกล้ค่ าฉันได้รับโทรศัพท์จากป้า
จุรี บอกเล่าว่าคุณยายดูซึมลง  ไม่ยอมทานข้าว ฉันรีบไปเยี่ยมคุณยายที่บ้าน และตรวจพบว่าที่นอน
ลมของคุณยายยุบตัวลง เครื่องท างานไม่เต็มที่ พบว่าข้อต่อสายที่ออกจากตัวเครื่องมอเตอร์หลุดหนึ่ง
สาย ท าให้ที่นอนลมท างานได้ไม่เต็มที่  จากการซักถามพบว่าที่นอนลมของคุณยายดูแฟบๆมาหลาย
วันแล้ว ฉันจึงรีบจับคุณยายพลิกตะแคงตัวเพ่ือประเมินแผลกดทับที่ก้นกบ  และพบว่าบริเวณก้นกบ
ของคุณยายมีแผลประมาณ 1ซม. รอบๆแผลเป็นรอยด าและแผลมีกลิ่นเหม็น  ฉันเริ่มท าแผลให้คุณ
ยาย พบว่าใต้แผลที่มีขนาดเล็กนั้น มีโพรงและหนองจ านวนมาก ฉันได้ตกแต่งบาดแผลให้คุณยายใน
บางส่วนที่สามารถท าได้ คุณยายควรได้รับการตกแต่งแผลจากแพทย์และควรได้รับยาฆ่าเชื้อ ป้าจุรี
บอกว่าคุณยายขอไว้ว่าหากอาการแย่ลงขอไม่ไปโรงพยาบาล ไม่ขอใส่สายและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิด 
และลูกๆทุกคนก็อยากให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณยาย  ฉันหันไปมองหน้าคุณยายพบกับ
รอยยิ้มอ่อนๆ และค าพูดที่ว่า “ยายขอตายที่บ้าน” ในแววตาของคุณยายมีความเศร้าแฝงอยู่ ท าให้ฉัน
ได้นึกถึงค าพูดที่คุณยายเคยพูดไว้“ยายไม่อยากไปโรงพยาบาล ที่นั่นไม่ใช่บ้าน หากจะเกิดอะไรขึ้น 
ยายขอตายที่บ้าน” เมื่อคุณยายและครอบครัวยังคงยืนยันตามความประสงค์เดิมคือ ไม่ต้องการเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล  ฉันได้ปรึกษาแพทย์ในทีมเยี่ยมบ้าน ซึ่งได้รับค าแนะน าให้ญาติไปรับยาฆ่า
เชื้อแทนผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และเวลานั้นก็เกือบสองทุ่มแล้วห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลาก าลังจะปิด ฉัน
รีบประสานงานกับพยาบาลหน้าห้องตรวจเพื่อขอคิวพบแพทย์และถ่ายรูปแผลของคุณยายส่งผ่านทาง
ไลน์ เพื่อให้แพทย์ช่วยสั่งยาฆ่าเชื้อให้ผู้ป่วย ฉันเองได้รีบขับรถมายังโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทย์และรับ
ยาให้ผู้ป่วย  หลานชายของป้าจุรีตามมารับยาให้คุณยาย  เราได้ให้บริการคุณยายเสมือนยก
โรงพยาบาลมาไว้ที่บ้าน หลังจากวันนั้นภารกิจอีกอย่างของฉันคือไปท าแผลให้คุณยายทุกวัน และสอน



ให้ป้าจุรีท าแผลให้คุณยาย ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาฉันและครอบครัวคุณยายมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน มีความสุขและอ่ิมใจทุกครั้งที่ได้บริการคุณยาย  แผลของคุณยายตื้นขึ้นและหายเป็นปกติ 
ท่ามกลางความภาคภูมิใจและสุขใจของทุกคน 

 และช่วงเวลาสุดท้ายของคุณยายก็มาถึงจริงๆ  ฉันได้รับโทรศัพท์จากป้าจุรีว่าคุณยายดูซึมลง
มาก หายใจช้าๆ  ฉันได้เข้าไปเยี่ยมคุณยาย เมื่อไปถึงได้เรียกคุณยาย คุณยายพยายามลืมตาขึ้นมอง 
ในแววตาดูเศร้า ฉันรับรู้ถึงความรู้สึกกลัวและเศร้าของคุณยาย ลางสังหรณ์ของฉันบอกว่าคุณยาย
น่าจะไม่ไหวจริงๆแล้ว ฉันจัดท่าให้คุณยายในท่าที่สบายที่สุด ท่านอนที่คุณยายชอบนอนคือนอนกึ่ง
หงายกึ่งตะแคง ศีรษะสูงเล็กน้อย   และให้ญาติที่มาเยี่ยมคุณยายนั่งข้างเตียงและจับมือคุณยายไว้
พร้อมทั้งอ่านบทสวดธรรมะให้ฟัง  วันนั้นคุณยายได้จากเราไปอย่างสงบท่ามกลางลูกหลาน ญาติพ่ี
น้อง บุคคลอันเป็นที่รักของคุณยายและเป็นไปตามความประสงค์ของคุณยายคือ “ยายขอตายที่บ้าน”  

ผลส าเร็จของการดูแลคุณยายครั้งนี้ถือว่าบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันกับครอบครัว 
เพราะในช่วงสุดท้ายของชีวิต  คุณยายได้อยู่ที่บ้านท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รัก ตามความต้องการของ
คุณยาย ครอบครัวยอมรับและสามารถจัดการกับการดูแลคุณยายจนกระท่ังเวลาสุดท้ายของชีวิต และ
สิ่งที่ได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ความไว้วางใจ คุณรู้สึกภาคภูมิใจและ
ความมีคุณในตัวเองของผู้ดูแล  รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในวิชาชีพพยาบาล   เพราะในความเป็นจริง
แล้วความตายไม่ใช่ความล้มเหลวทางการแพทย์ ความตายไม่ใช่ความอัปมงคลของครอบครัว แต่ความ
ตายเป็นภาวะปกติในธรรมชาติ  ที่ทุกชีวิตต้องพบเจอและก้าวผ่าน 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 


