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โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 
หลักการและเหตุผล: 

กระแสความตื่นตัวในเรื่องการตายอยางสันติเกิดขึ้นควบคูไปกับความตระหนักถึงขอจํากัดของ
กระบวนทัศนกระแสหลักและความจําเปนในการปรับกระบวนทัศน    ที่จะทําใหมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุข
ภาพไมวาจะเปนมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม และมิติทางจิตวิญญาณกลับมีความสําคัญขึ้นมา   การปรับ
กระบวนทัศนเร่ืองความตายจึงเปนสวนหนึ่งของการปรับเปล่ียนวิธีคิดดานสุขภาพที่มองชีวิตและสุขภาพ
เชื่อมโยงไปสูปญญาทางศาสนธรรมหรือมิติทางจิตวิญญาณ      

วิธีคิดทางการแพทยไดทําใหสังคมโดยทั่วไปที่ปฏิเสธความตายวาเปนสวนหนึ่งของการมีชีวิต     
จึงมองความตายวาเปนศัตรูกับสุขภาพและกอใหเกิดความทุกขหลายประการตามมา    ทั้งในเรื่องการตอสู
ด้ินรนเพื่อเอาชนะความตาย    สงผลใหคาใชจายทางการแพทยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ผูปวยยังตองตายอยาง
ทรมานทามกลางบรรยากาศที่ไมสงบหรือขาดสันติสุข       นอกจากนี้แนวโนมโครงสรางประชากรที่มีผูสูง
อายุมากขึ้นทําใหตองมีการจัดการเรื่องความตายมากขึ้นดวย      

ในดานเศรษฐกิจปญหาคาใชจายทางการแพทยทัศนะของการแพทยสมัยใหมที่มองความตายเปน
ศัตรูที่ตองเอาชนะดวยการใชเทคโนโลยีตาง ๆ มายืดอายุของผูปวยระยะสุดทายไดทําใหคาใชจายทางการ
แพทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผูปวยระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิตที่แยลง ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใชเทคโนโลยีทาง
การแพทยเปนหลักในการจัดการกับผูปวยระยะสุดทาย ไดทําให 70% ของงบประมาณคาใชจายทางการ
แพทยถูกใชไปใน 6 เดือนสุดทายของชีวิต เพื่อตอสูกับความตายในหองผูปวยหนัก ในทางตรงขามมีการ
ศึกษาใน Catalonia ประเทศสเปนเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเตรียมตัวตายอยางสงบในผูปวย
ระยะสุดทาย พบวาสามารถลดคาใชจายและความยุงยากในชวงเดือนกอนตาย โดยสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางผูปวยที่มีการเตรียมตัวกับที่ไมไดเตรียมตัวดังนี้ 

 
ผูปวยที่เตรียมตัว    ผูปวยที่ไมไดเตรียมตัว 

การตองรับเขารักษาในโรงพยาบาล                      16%                        70% 
(hospital admission)  
ระยะเวลาที่อยูโรงพยาบาล (วัน)   1.32   8.6 
อัตราเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน   16%   55% 
การตองมาตรวจแบบผูปวยนอก (คร้ัง)  0.75   8.87 
(OPD visit) 
คาใชจาย: ผูปวยที่ไมมีการเตรียมตัวตายมีคาใชจายมากกวา 71-168 % 
 



 2  

นอกจากปญหาดานเศรษฐกิจแลว ความตายยังกอใหเกิดความทุกขอยางใหญหลวงทั้งทางดาน
จิตใจและความสัมพันธทางสังคม ความตายทําใหเกิดความทุกขเพราะความตายเปนเรื่องของการสูญเสีย
ความพลัดพรากและการสิ้นสุดลงของชีวิต กรณีศึกษาในงานวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพไดดําเนิน
การมากอนหนานี้ ไดบงชี้อยางชัดเจนวา แมความสามารถของเทคโนโลยีทางการแพทยจะสามารถลด
ความทุกขทางกายได เชนในกรณีผูปวยระยะสุดทายที่ตองทนทุกขทรมานจากความเจ็บปวด ซึ่งการแพทย
สามารถใชยาควบคุมความปวดใหผูปวยสามารถตายอยางสงบได แตความทุกขในมิติทางใจ ทางสังคม 
และทางจิตวิญญาณนั้นกลับเปนปญหาที่ตองการความรูและทักษะดานอื่นเขามาเยียวยาแกไข นอกจาก
นั้นการใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการจัดการกับความตาย ยังอาจกลายเปนการสรางความทุกขจาก
การตายเรื้อรังซึ่งเปนปญหาทั้งตอผูตายที่ไมสามารถจากไปอยางสงบและตอญาติพี่นองที่มักมีความขัด
แยงกับบุคลากรทางการแพทย   ซึ่งยิ่งกลายเปนปญหายุงยากสําหรับทั้งสองฝาย 

ปญหาการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนสิ่งที่สถาบันทางการแพทยจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อให
สามารถใหการดูแลรักษาโดยใสใจทั้งในมิติทางดานกายภาพ ทางดานจิตใจ ทางสังคม และในทางจิต
วิญญาณ    อาจกลาวไดวาปญหาการดูแลผูปวยระยะสุดทายในระบบการแพทยนั้นมีสาเหตุหลักที่สําคัญ  
2 ประการคือ 

1) การขาดการจัดการความรูเกี่ยวกับการตายและการดูแลผูปวยระยะสุดทายให
สามารถนําไปสูการเรียนรูและการปฏิบัติที่ดีไดแมวาจะมีการศึกษาวิจัยตาง  ๆ มาก
ข้ึนทั้งในและตางประเทศ นอกจากความรูในเอกสารแลวยังมีประสบการณจริงของ
บุคลากรที่ไดสะสมทักษะและเรียนรูเกี่ยวกับการตายอยางสันติที่มีอยูในระบบงานสุข
ภาพอีกสวนหนึ่งดวย แตความรูเหลานี้ตองการการจัดการใหมีเนื้อหาและรูปแบบที่
เหมาะแกการนําไปใชสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของ
บุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ 

2) สถาบันทางการแพทยทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอนและระบบบริการสุขภาพ
ยังขาดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูและการใหบริการผูปวย
ระยะสุดทายที่เชื่อมโยงมิติตาง ๆ อยางเปนองครวม โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการ
ทํางานที่มีฐานจากความรูแบบสหวิทยาการที่จะชวยใหบุคลากรทางการแพทย
สามารถใชความเขาใจมิติทางสังคม  วัฒนธรรม   รวมทั้งพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย
ตาง ๆ มาชวยใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนไปอยางบูรณาการและมีความ
ละเอียดออนตอมิติของความเปนมนุษย 

 
การที่สังคมจะไดเรียนรูและมีวิธีการจัดการกับเร่ืองความตายอยางเหมาะสมจึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง     นอกจากนี้การเกี่ยวของกับความตายและการตายเปนโอกาสสําคัญที่มนุษยจะไดเรียนรูคุณคา
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และความหมายของชีวิตไดอยางดีที่สุด เพราะในวาระที่มนุษยตองเผชิญหนากับความตายไมวาจะเปน
ความตายของคนรูจัก ญาติมิตรอันเปนที่รัก และโดยเฉพาะอยางยิ่งความตายของตนเองนั้น คานิยมสมมติ
และการปรุงแตงตาง ๆ ดูจะหมดพลังและเสื่อมมนตขลังที่จะครอบงํามนุษย ดังจะเห็นไดจากผูที่มีประสบ
การณใกลตาย หรือมีการตายแลวฟนกลับมามีชีวิตอีก ก็มักจะมีการปรับเปลี่ยนทัศนะตอชีวิตโดยเห็นถึง
คุณคาของชีวิตและดํารงชีวิตเพื่อคนอ่ืนมากขึ้น  เพราะความตายเปนสิ่งที่ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได จงึอยูที่
เราจะเผชิญความตายอยางไร สังคมไทยที่ผานมาใหความสําคัญเกี่ยวกับความตายที่แตกตางกันทั้งโดย
ยุคสมัย วัฒนธรรม และความเชื่อในพื้นที่ แตสังคมสมัยใหมในปจจุบันทามกลางกระแสบริโภคนิยมมักทํา
ใหหลงลืมความตายหรือมองวาเปนเรื่องไกลตัว อยางไรก็ตาม เร่ิมมีกลุมคนบางสวนตระหนักและหันมาให
ความสนใจเตรียมตัวเผชิญความตายมากขึ้น อาทิ เครือขายพุทธิกา ซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก สสส. ใหดําเนินงานโครงการเผชิญความตายอยางสงบ มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 นั้น พบวามีผู
ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน การอบรมเตรียมตัวเผชิญความตายอยางสงบ 
การจัดเสวนา และการเขียนบทความผานสื่อตาง ๆ   

ดังนั้นการเผชิญหนากับความตายจึงเปนโอกาสสําคัญที่สังคมจะเกิดการเรียนรูรวมกัน ไมเฉพาะ
แตในสังคมทั่วไปเทานั้น  หากยังรวมถึงสถาบันหรือกลุมคนที่เกี่ยวของกับทางการแพทย โดยสํานักวิจัย
สังคมและสุขภาพ (สวสส.) จะเนนเปนกลุมสําคัญของโครงการ ไดแก  สถาบันทางการแพทย โรงเรียน
แพทย ฯลฯ  เพื่อใหเกิดการรวมเรียนรูในการเผชิญหนากับความตาย และเกิดความรูความเขาใจและแนว
ทางปฏิบัติเพื่อการตายอยางสันติรวมกัน  
  
2. วัตถุประสงค 
 โครงการเรียนรูการดูแลผูปวยระยะสุดทายและการตายอยางสันตินี้เปนความพยายามที่จะจัด
กระบวนการสังเคราะหชุดความรู เพื่อนําไปสูการสรางกระบวนการเรียนรูและแนวทางการปฏิบัติในระบบ
การแพทยการสาธารณสุข เพื่อรองรับการแกปญหาดังที่กลาวมา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ คือ 

1) เพื่อประมวลองคความรูและพัฒนาชุดความรูที่มีเนื้อหาและรูปแบบเหมาะแกการใชงานและ
การเรียนรู ในทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการสาธารณสุข โดยเนนความรูทั้งมิติ
ทางการแพทยและมิติทางสังคมอยางเปนสหวิทยาการ 

2) เพื่อพัฒนาตนรางเครื่องมือการเรียนรูการทํางานเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายและการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย อันไดแก เนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมแกการฝกอบรม รูปแบบกระบวนการเรียนรู 
และสื่อสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสําหรับสาธารณชน 
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3. กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการและกิจกรรม 

เพื่อการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการทํางานโครงการการตายอยางสันติ และ
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ๆ คือ 

1) การรวบรวมและทบทวนองคความรูจากการวิจัยและเอกสาร 
2) การวิจัยและพัฒนาชุดความรูจากประสบการณภาคปฏิบัติ 
3) การสังเคราะหชุดความรูเพื่อสรางเครื่องมือการเรียนรูและแนวทางการปฏิบัติในการดู

แลผูปวยระยะสุดทาย 
4) การบริหารจัดการและสนับสนุน 
  

          ความรูจากการวิจัย 
และเอกสารตาง ๆ 

    ความรูจากประสบการณ 
ของผูปฏิบัติงาน 

       ทบทวนและรวบรวม 
1. ประวัติศาสตร 
2. สังคม วัฒนธรรม 
3. การแพทย 

 ประมวล / วิจัย 
1. กรณีศึกษาในระบบบริการชุมชน 
2. กรณีศึกษาในระบบบริการและในโรง

เรียนแพทย 

       ชุดความรูเพื่อปฏิบัติงาน 
(working knowledge) 

คูมือ / ตํารา หลักสูตร ส่ือการเรียนรู 

กระบวนการสังเคราะหองคความรู
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โดยในแตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมและทบทวนองคความรู เปนการประมวลและคัดกรองความรูแบบ 

สหวิทยาการ   เพื่อใหไดชุดความรูที่สามารถนํามาพัฒนาเปนเนื้อหาและมีรูปแบบเหมาะสมกับการเรียนรู
ในระบบสาธารณสุขและสาธารณชน โดยมีขอบเขตการรวบรวมและทบทวนครอบคลุมวิชาการสาขาตาง ๆ 
คือ 

1) ดานประวัติศาสตร ศึกษาและทบทวนเพื่อใหเขาใจถึงชุดความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับความตายใน
สังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงที่มีข้ึนตอแนวความคิดเกี่ยวกับความตายและการตายที่มีอยู
แตกตางหลากหลายในสังคมไทย  โดยมุงการคัดกรองและเรียบเรียงเนื้อหาทางประวัติศาสตร
ใหสามารถใชประโยชนในระบบการเรียนการสอน การฝกอบรมและการปฏิบัติงานดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ประเด็นที่จะเนนหนักไดแก 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความตายและทัศนะตอความตายในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมา
อยางไร และมีผลอยางไรตอการตายและการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

1.2  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมไทยมีผลอยางไรตอ
ทัศนะเกี่ยวกับความตายและการตาย 

1.3  เราสามารถเรียนรูอะไรไดบางจากการทบทวนประวัติศาสตรเกี่ยวกับความตาย ที่จะ
ทําใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนไปไดดีข้ึนกวาเดิม  

2) ดานสังคมวัฒนธรรม ศึกษาและทบทวนวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ตายและความตาย ทั้งนี้เพราะแตละวัฒนธรรมยอมมีแบบแผนการปฏิบัติและวิธีการจัดการ
กับความตายที่แตกตางกัน บุคลากรทางการแพทยไมเพียงแตตองเขาใจมิติทางสังคมวัฒน
ธรรมเหลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจละเมิดหรือขัดแยงกับความเชื่อทองถิ่นเทานั้น  แต
ความเขาใจในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความตายในทองถิ่นจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้ใหเปนประโยชนตอการดูแลผูปวยระยะสุดทายและการสงเสริม
การตายอยางสันติได การศึกษาทบทวนจะครอบคลุมกลุมวัฒนธรรมหลัก ทั้งพุทธ พราหมณ 
ผี ขงจื้อ คริสต อิสลาม และวัฒนธรรมชนกลุมนอย เชน มง กะเหรี่ยง โซง และผูไท รวมทั้งสิ้น 
10 กลุมวัฒนธรรม โดยจะพยายามใหครอบคลุมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละวัฒน
ธรรมดวย 

3) ดานการแพทย/สาธารณสุข ทบทวนรูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย และการเตรยีมตวัตาย
อยางสงบ ทั้งในมิติทางกาย มิติทางใจ  ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ 
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แนวทางการดําเนินการ 
1. รวบรวมเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวของ 
2. วิเคราะห จัดหมวดหมู และประมวลเนื้อหาใหเปนระบบและครอบคลุม 
3. คัดกรอง และเรียบเรียงเนื้อหาในสวนที่สามารถนํามาใชพัฒนาชุดความรูสําหรับการพัฒนา

ตํารา หลักสูตรและสื่อ 
4. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจทานและปรับปรุงเนื้อหา 2 คร้ัง 
5. จัดทํารายงานประมวลองคความรู ทั้ง 3 ดาน พรอมขอเสนอแนะการใชประโยชน 
 

 กิจกรรมที่ 2    การวิจัยและพัฒนาชุดความรูจากประสบการณการปฎิบัติเปนการประมวลและ
สังเคราะหความรูจากการปฏิบัติงาน   โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนาทั้งในระบบโรงเรียนแพทย
และประสบการณในชุมชน เพื่อใหสามารถระบุทักษะที่จําเปน ตลอดจนรูปแบบการทํางานที่ดีในการดูแลผู
ปวยระยะสุดทายในระบบบริการและในชุมชน 
 แนวทางการดําเนินการในระบบโรงเรียนแพทย 

1. ทบทวนสภาพปญหา ความตองการของผูปวยและองคความรูดานการจัดระบบการดูแลผูปวย 
ในโรงพยาบาลเพื่อสรางแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย                                                        

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายแกผูที่เกี่ยวของ ไดแก อาจารย
แพทย แพทยใชทุน /ประจําบาน  พยาบาลแกนนํา  นักศึกษาแพทยชั้นคลินิก   อาสาสมัคร      
โดยจัดการอบรมเปนระยะรวม 3 คร้ัง ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับปญหาที่พบในการดูแลผูปวยที่
เกิดขึ้นจริง   

3.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมดูแลผูปวยที่สามารถประมวลเปนกรณีศึกษาจํานวน 10 ราย  โดยให
ครอบคลุมแบบแผนการตายและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน                  

4. จัดประชุมเสนอผลการดูแลผูปวยที่เปนกรณีศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุปบท 
เรียนจากกรณีศึกษารวม 2 คร้ัง         

5. สรุปผลและเขียนรายงานกรณีศึกษาที่ไดดําเนินการ โดยเนนใหเปนกรณีศึกษาที่สามารถใหแง 
คิดหรือแนวทางการปฏิบัติที่นําไปขยายผลได       

ในระบบบริการปฐมภูมิและชุมชน จะมีการรวบรวมประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
บานโดยผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนและประมวลเพื่อจัดทําแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายใน
ชุมชน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

1.  รวมรวมเอกสารและทบทวนองคความรูการตายที่บาน/ในชุมชน      
2.  รวบรวมกรณีศึกษาการดูแลผูปวยระยะสุดทายที่บาน 20 กรณี โดยเนนใหเห็นถึงบทบาทรวม

กันของครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติอยูในชุมชน 
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3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชนจากกรณี 
ศึกษา   2 คร้ัง             

4.  สรุปผลจัดทํารายงาน และขอเสนอแนะ      
         
กิจกรรมที่ 3  

 เพื่อใหความรูและแนวทางปฏิบัติที่ไดจากการทบทวนและกระบวนการวิจัยสามารถยกระดับไปใช
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น จําเปนตองพัฒนาชุดความรูใหเปนคูมือ หลักสูตร และสื่อ ที่สามารถนําไปใชไดโดยจะ
ดําเนินการดังนี้  

1. ประมวลเนื้อหาเพื่อยกรางคูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายและการตายอยางสันติในระบบ
บริการและในชุมชน 

2.จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนรางหลักสูตรการอบรม โดยระบุเนื้อหาที่สําคัญและกระบวน
การเรียนรูที่จําเปน  

3. จัดทําสื่อตนแบบอันไดแก คูมือและสื่อผสม (multimedia) จากกรณีศึกษาที่ใชในการฝกอบรม
ได  

 
กิจกรรมที่ 4 

 เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว    
ดังนั้นจึงตองมีกลไกการบริหารจัดการที่เปนระบบและเอ้ือตอการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปสูการสราง
กระบวนการเรียนรูและแนวทางการปฏิบัติในระบบการแพทยการสาธารณสุข  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 

1.จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ซึ่งประกอบดวย ฝายจัดการ / ประสานงาน และฝายวิชาการ ทํา
หนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนกิจกรรม โดยใหมีคณะทํางาน
ทางวิชาการ ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น ประเมิน และทบทวน (review) ผลการศึกษาตาง ๆ  

2.จัดประชุมคณะทํางาน 3 แผนงาน เพื่อติดตาม และประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง 
3.จัดประชุมใหญประจําป  เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ และนําเสนอผลลัพธจากการ
ดําเนินโครงการที่ผานมา   

 
7.ผลสัมฤทธิ์  
  1.  คูมือและแนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทายในระบบบริการและในชุมชน 
  2.  ตัวอยางกรณีศึกษา  30  กรณี  
  3.  ตนรางหลักสูตรการฝกอบรม 

- การดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาล   1  ชุด  
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- การดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชน     1  ชุด 
  4.  ตนฉบับส่ือผสม 

- เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการเผชิญความตายอยางสงบ  1  ชุด 
- เร่ืองกรณีศึกษาการตายอยางสงบ: บทบาทของครอบครัว ชุมชน              

และบุคลากรทางการแพทย   1  ชุด  



 
9  

โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 

 
 

 
ทบทวนและรวบรวม

องคความรู 
ประมวล / วิจัย 
ประสบการณ 

ผลิตสื่อการเรียนรู 
เพื่อการปฏิบัติ 

• หนังสือ “เยียวยาใจ”  (2,000 เลม) 
• หนังสือ “เรียนรูจากประสบการณ        

อาสาสมัครฯ (3,000 เลม) 
• CD  “แนวทางที่เปนรูปธรรมในการเผชิญ

ความตายอยางสงบ (2,000 แผน) 
• CD “สารคดีสุภาพร พงศพฤกษ” (ตนฉบับ) 

• ประวัติศาสตร 
• สังคมและวัฒนธรรม 
• การแพทย/ สาธารณสุข 

• ประสบการณการดูแลผูปวยฯ  
ในรพ. (10 กรณีศึกษา) 

• ประสบการณการดูแลผูปวยฯ  
ในชุมชน (20 กรณีศึกษา) 

กระบวนการสังเคราะหองคความรู 

• คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
ในระบบบริการและชุมชน 

• หลักสูตรการฝกอบรมการดูแลผู
ปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาล 

• หลักสูตรการฝกอบรมการดูแล   
ผูปวยระยะสุดทายในชุมชน 

ประชุมชี้แจง 
(ต.ค.48) 

ประชุมนําเสนอผล/ 
สังเคราะหองคความรู 

(มิ.ย.49) 

ประชุมติดตาม 
(ม.ค.49) 

ประชุมประเมินผล 
(เม.ย.49) 

การบริหาร/ สนับสนุน 


