
 1

สถานการณความตาย 
 
♦ ทําไมตองเรียนรูเรื่องความตาย 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมขางตนสะทอนใหเห็นวา  การเรียนรูเร่ืองความตายเปนเรื่องสําคัญดวยเหตุผลนานัปการ 
แตเหตุผลสุดทายที่สําคัญที่สุด และเราทุกคนตางปฏิเสธไมไดนั่นก็คือ “เราทุกคนตองตายไมชาก็เร็ว  และ
ที่สําคัญก็คือทุกคนลวนตายไดคร้ังเดียวในชีวิตนี้” ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยทุกคนพึงจะไดรับการดู
แลเอาใจใสในชวงสุดทายของชีวิต   

การที่เราเขาใจเรื่องความตายไดดีไมเพียงแตจะชวยใหเราดูแลผูปวยวาระสุดทายไดอยางดีเทานั้น  
แตยังสามารถชวยใหเขาเหลานั้นไดใชชีวิตในชวงสุดทายอยางดีที่สุด หรือจากไปอยางสงบได  เพื่อใหวาระ
สุดทายของการมีชีวิตนั้นนั้น  เปน การตายอยางสมศักดิ์ศรี อยางที่มนุษยทุกคนจะพึงมีอยางเทาเทียมกัน  
 อยางไรก็ดี  การดูแลผูปวยระยะสุดทายใหมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ ตายอยางสมศักดิ์ศรี
นั้น  จําเปนตองอาศัยความความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับเร่ืองความตายในมิติตาง ๆ ทั้ง มิติทางประวัติ
ศาสตร  มิติทางสังคมวัฒนธรรม  มิติทางการแพทย  และบริบทแวดลอม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม (ในประเทศและตางประเทศ)    

 นอกจากนี้ตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรูเร่ืองความตาย  เนื่องจากเรื่องความ
ตายนั้น ไมสามารถเรียนรูผานหนังสือ หรือตําราไดเพียงอยางเดียว  แตยังตองอาศัยการเรียนรูจากประสบ
การณ  ทั้งประสบการณตรง เชน การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่บาน ที่โรงพยาบาล  เปนตน  และประสบ
การณทางออม เชน จากเรื่องเลา หรือ กรณีศึกษาตัวอยางอีกดวย  
 
 

 
กิจกรรมที่ 1: 50 เหตุผล ทําไมตองเรียนรูเรื่องความตาย 
วิธีการ: 

1. แจกกระดาษ A4 ใหผูเขารวมประชุม 
2. ใหแตละคนเขียน 3 เหตุผล (ตัวใหญ ๆ) ลงในกระดาษ 
3. จับกลุม 10 คน  เพื่อพูดคุยถึงเหตุผลของแตละคนที่เขียนในกระดาษ 
4. เลือก 3 เหตุผลที่กลุมเห็นวานาสนใจที่สุดมานําเสนอในที่ประชุม  
5. สรุปกิจกรรมรวมกัน 
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 จากกรณีศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การลงไปดูแลผูปวยระยะสุดทายนั้น  ไมสามารถดูแล
เฉพาะมิติทางการแพทยได  เนื่องจากครอบครัวของตาสี ยายนวล และสุข ยังตองการความชวยเหลือและ
การเยียวยาในมิติอ่ืน ๆ อีกดวย ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจในเรื่องรายได   มิติทางสังคมวัฒนธรรมใน 

อภัย 
 ยายนวล นอนปวยหนักดวยโรคหัวใจมาได 2 ป กวา ประมาณ 6 เดือนที่แลวมีอาการชักเกร็ง ลูกชายคน
โตที่ชื่อสุข จึงนําแมสงโรงพยาบาลและหมอวินิจฉัยวาเสนเลือดตีบในสมอง  จากนั้นเปนตนมา ยายนวลก็ชวยเหลือ
ตัวเองไมได แขนขาลีบ หนาตา ปาก บิดเบี้ยว รับรูทุกส่ิงทุกอยางไดแตพูดไมได มือเทาหงิกงอ เหมือนคนเปนงอย 
แมวาจะไดรับการฟนฟูสภาพ และการทํากายภาพกอนที่จะสงกลับบานแลวก็ตาม แตอาการยายนวลยังแยลงทุก
วัน โดยมีสุขคอยดูแลดวยความวิตกกังวล และหมดอาลัยตายอยาก 
 นอกจากยายนวลแลว สุขยังตองดูแลตาเสียงซึ่งเปนพอ ที่ชื่อ ตาเสียง ซึ่งปวยดวยโรคมะเร็งตับระยะสุด
ทายและไมมีทางรักษา  เจาหนาที่ที่โรงพยาบาลจึงแนะนําใหพาตาเสียงกลับมาตายที่บาน  อาการของแกที่ปรากฏ
ในขณะนั้นคือ ทองบวมโตแทบปริแตก บนผนังหนาทองมีเสนเลือดขอดปูดโปนเรียงเปนสาย รอบปากแหงแตกมี
เลือดไหลซึม อาการกระสับกระสาย มือไมอยูนิ่ง แกวงสะบัดปดขาวของที่อยูรอบขางกระจัดกระจายไปทั่ว พูดจา
สับสนฟงไมรูเรื่อง ควบคุมการขับถายไมได  และไมมีอาการรับรูตอส่ิงตาง ๆ ภายนอก    ซึ่งคนแกพื้นบานทางภาค
เหนือมักเรียกอาการนี้วา  “เตโช วาโย แตก” ซึ่งมักใชเปรียบเทียบกับคนเจ็บปวยที่ใกลตาย ไมสามารถคุมธาตุทั้ง 4
คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ได    จากการที่ตองเปนผูดูแลพอและแมที่ปวยหนักเพียงลําพัง และยังเปนเสาหลักในการหาราย
ไดจากการทําไรเพื่อมาปะทังชีวิตครอบครัว   ทําใหสุขเกิดภาวะความเครียดและมีโรคความดันสูง    
 แมวาเจาหนาที่จะพยายามเขาไปใหความชวยเหลือ โดยชักชวนญาติ ๆ และคนในชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการดูแลตาเสียงและยายนวล  แตทุกคนตางอิดออด มีทาทีบายเบี่ยง และปฏิเสธที่จะเขาไปใหความชวยเหลือ
กับครอบครัวนี้    ภายหลังจึงไดทราบถึงสาเหตุดังกลาวจากคําบอกเลาของคนในชุมชนวา    

ครอบครัวของยายนวล ตาเสียง และสุข ตองประสบเคราะหกรรมเชนนี้ เปนเพราะ “เวรกรรม” ที่พวกเขา
กอขึ้นมาเอง เพราะตอนที่ยังดี ๆ อยูตาเสียงโกงสมบัติของพี่นองที่พอแมแบงไวใหกอนตายจึงทําใหตาเสียงทองโต
อยางที่เห็น  สวนยายนวลนั้นเปนคนปากจัดชอบดาทอพี่นองจึงปากบิดเบี้ยวจนพูดไม   ทั้งตาเสียงและยายนวล
สมัยที่ยังไมเจ็บปวย ไมชอบใหใครมาวุนวายในบาน ไมเคยยุงเกี่ยวกับใคร ไมเขาพวกใคร แมแตลูกชายสองคนยัง
สอนใหเปนศัตรูกับชาวบานและชอบเที่ยวเตร  สุขเคยเมาถึงขนาดที่เยี่ยวลอดรั้งเขาไปในบานของคนอื่น ๆ อยูเปน
ประจําจนตองมีเรื่องฟองรองถึงผูใหญบาน  และเสียคาปรับเปนประจํา  สวนนองชายสุขนั้นใชชีวิตเสเพลจนสุดทาย
ตองจบชีวิตลงดวยโรคเอดส 

สุดทายตาเสียงเสียชีวิตลงโดยที่เจาหนาที่ไมทันไดดูแลอะไรมากนัก  แตเทาที่ทําไดก็คือ พยายามเกลี้ย
กลอมญาติพี่นองและเพื่อนบาน อโหสิกรรม ใหกับตาเสียง  ในงานศพจึงมีชาวบานมาชวยงานจนกระทั่งงานศพ
เสร็จลุลวง  แตส่ิงที่ยังตองดูแลตอไปก็คือ การชักชวนญาติ ๆ และเพื่อนบานใหมาชวยกันดูแลยายนวลที่ยังคงปวย
หนักใหไดรับการดูแลและบรรเทาจากความทุกขที่ตองเผชิญ ไมวาจะเปนความทุกขจากโรคราย หรือความทุกขจาก
การถูกทอดทิ้งใหเดียวดายคนเดียว  ในยามที่ลูกชายตองไปทํางานเพื่อหารายไดมาประทังชีวิต... 
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เร่ืองปมความขัดแยงระหวางญาติและเพื่อนบาน   รวมทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเร่ืองกรรม
ทําใหไมมีใครอยากเขาไปดูแลหรือเกี่ยวของกับครอบครัวนี้   ดังนั้นเจาหนาที่ที่ตองดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
จึงจําเปนที่ตองการเรียนรูและการเตรียมความพรอมที่เขาไปดูแลกรณีศึกษา   เนื่องจากผูปวยที่ตองเขาไป
ดูแล  อาจมีความความซับซอนดังเชนตัวอยางที่ไดหยิบยกมา 
  
♦ สถานการณความตาย 

กระแสความตื่นตัวในเรื่องการตายอยางสันติและการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เกิดขึ้นควบคูไปกับ
ความตระหนักถึงขอจํากัดของกระบวนทัศนกระแสหลักและความจําเปนในการปรับกระบวนทัศน    ที่จะ
ทําใหมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพไมวาจะเปนมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม และมิติทางจิตวิญญาณกลับมี
ความสําคัญขึ้นมา   การปรับกระบวนทัศนเร่ืองความตายจึงเปนสวนหนึ่งของการปรับเปล่ียนวิธีคิดดานสุข
ภาพที่มองชีวิตและสุขภาพเชื่อมโยงไปสูปญญาทางศาสนธรรมหรือมิติทางจิตวิญญาณ      

วิธีคิดทางการแพทยไดทําใหสังคมโดยทั่วไปที่ปฏิเสธความตายวาเปนสวนหนึ่งของการมีชีวิต     
จึงมองความตายวาเปนศัตรูกับสุขภาพและกอใหเกิดความทุกขหลายประการตามมา    ทั้งในเรื่องการตอสู
ด้ินรนเพื่อเอาชนะความตาย    สงผลใหคาใชจายทางการแพทยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ผูปวยยังตองตายอยาง
ทรมานทามกลางบรรยากาศที่ไมสงบหรือขาดสันติสุข       นอกจากนี้แนวโนมโครงสรางประชากรที่มีผูสูง
อายุมากขึ้นทําใหตองมีการจัดการเรื่องความตายมากขึ้นดวย      

ในดานเศรษฐกิจปญหาคาใชจายทางการแพทยทัศนะของการแพทยสมัยใหมที่มองความตายเปน
ศัตรูที่ตองเอาชนะดวยการใชเทคโนโลยีตาง ๆ มายืดอายุของผูปวยระยะสุดทายไดทําใหคาใชจายทางการ
แพทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผูปวยระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิตที่แยลง ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใชเทคโนโลยีทาง
การแพทยเปนหลักในการจัดการกับผูปวยระยะสุดทาย ไดทําให 70% ของงบประมาณคาใชจายทางการ
แพทยถูกใชไปใน 6 เดือนสุดทายของชีวิต เพื่อตอสูกับความตายในหองผูปวยหนัก  

ในทางตรงขามมีการศึกษาใน Catalonia ประเทศสเปนเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
เตรียมตัวตายอยางสงบในผูปวยระยะสุดทาย พบวาสามารถลดคาใชจายและความยุงยากในชวงเดือน
กอนตาย โดยสามารถเปรียบเทียบระหวางผูปวยที่มีการเตรียมตัวกับที่ไมไดเตรียมตัวดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการรักษาของผูปวยระยะสุดทาย 
 

กิจกรรม ผูปวยที่เตรียมตัว ผูปวยที่ไมไดเตรียมตัว 
การตองรับเขารักษาในโรงพยาบาล       
 (hospital admission)  

16% 70% 

ระยะเวลาที่อยูโรงพยาบาล (วัน)  1.32 8.6 
อัตราเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน  16% 55% 
การตองมาตรวจแบบผูปวยนอก (OPD visit) / ครั้ง 0.75 8.87 

 
 จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นไดวา ผูปวยที่ไมมีการเตรียมตัวตายมีคาใชจายมากกวา 71-168 % 

นอกจากปญหาดานเศรษฐกิจแลว ความตายยังกอใหเกิดความทุกขอยางใหญหลวงทั้งทางดาน
จิตใจและความสัมพันธทางสังคม ความตายทําใหเกิดความทุกขเพราะความตายเปนเรื่องของการสูญเสีย
ความพลัดพรากและการสิ้นสุดลงของชีวิต กรณีศึกษาในงานวิจัยที่สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพไดดําเนิน
การมากอนหนานี้ ไดบงชี้อยางชัดเจนวา 

 แมความสามารถของเทคโนโลยีทางการแพทยจะสามารถลดความทุกขทางกายได เชนในกรณีผู
ปวยระยะสุดทายที่ตองทนทุกขทรมานจากความเจ็บปวด ซึ่งการแพทยสามารถใชยาควบคุมความปวดให
ผูปวยสามารถตายอยางสงบได แตความทุกขในมิติทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณนั้นกลับเปน
ปญหาที่ตองการความรูและทักษะดานอื่นเขามาเยียวยาแกไข  

นอกจากนั้นการใชเทคโนโลยีทางการแพทยในการจัดการกับความตาย ยังอาจกลายเปนการสราง
ความทุกขจากการตายเรื้อรังซึ่งเปนปญหาทั้งตอผูตายที่ไมสามารถจากไปอยางสงบและตอญาติพี่นองที่
มักมีความขัดแยงกับบุคลากรทางการแพทย   ซึ่งยิ่งกลายเปนปญหายุงยากสําหรับทั้งสองฝาย 

อาจกลาวไดวา ปญหาการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนสิ่งที่สถาบันทางการแพทยจําเปนตองมีการ
พัฒนาเพื่อใหสามารถใหการดูแลรักษาโดยใสใจทั้งในมิติทางดานกายภาพ ทางดานจิตใจ ทางสังคม และ
ในทางจิตวิญญาณ    ซึ่งปญหาการดูแลผูปวยระยะสุดทายในระบบการแพทยนั้นมีสาเหตุหลักที่สําคัญ  2 
ประการคือ 

ประการแรก  ขาดการจัดการความรู 
แมวาจะมีการศึกษาวิจัยตาง  ๆ มากขึ้นทั้งในและตางประเทศ แตยังขาดการจัดการความรูเกี่ยว

กับการตายและการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ใหสามารถนําไปสูการเรียนรูและการปฏิบัติที่ดีได  นอกจาก
ความรูในเอกสารแลวยังมีประสบการณจริงของบุคลากรที่ไดสะสมทักษะและเรียนรูเกี่ยวกับการตายอยาง
สันติที่มีอยูในระบบงานสุขภาพอีกสวนหนึ่งดวย แตความรูเหลานี้ตองการการจัดการใหมีเนื้อหาและรูป
แบบที่เหมาะแกการนําไปใชสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของบุคคลและองค
กรที่เกี่ยวของ 
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ประการที่สอง ขาดการแนวทางและรูปแบบที่เปนสหวิยาการที่เชื่อมโยงในหลายมิติ 
ในปจจุบัน สถาบันทางการแพทยทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอนและระบบบริการสุขภาพ

ยังขาดแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่ชวยใหการเรียนรูและการใหบริการผูปวยระยะสุดทายที่เชื่อมโยง
มิติตาง ๆ อยางเปนองครวม  โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการทํางานที่มีฐานจากความรูแบบสหวิทยาการที่
จะชวยใหบุคลากรทางการแพทยสามารถใชความเขาใจมิติทางสังคม  วัฒนธรรม   รวมทัง้พธิกีรรมเกีย่วกบั
การตายตาง ๆ มาชวยใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนไปอยางบูรณาการและมีความละเอียดออนตอมิติ
ของความเปนมนุษย 

การที่สังคมจะไดเรียนรูและมีวิธีการจัดการกับเร่ืองความตายอยางเหมาะสมจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง     นอกจากนี้การเกี่ยวของกับความตายและการตายเปนโอกาสสําคัญที่มนุษยจะไดเรียนรูคุณคา
และความหมายของชีวิตไดอยางดีที่สุด เพราะในวาระที่มนุษยตองเผชิญหนากับความตายไมวาจะเปน
ความตายของคนรูจัก ญาติมิตรอันเปนที่รัก และโดยเฉพาะอยางยิ่งความตายของตนเองนั้น คานิยมสมมติ
และการปรุงแตงตาง ๆ ดูจะหมดพลังและเสื่อมมนตขลังที่จะครอบงํามนุษย 

 ดังจะเห็นไดจากผูที่มีประสบการณใกลตาย หรือมีการตายแลวฟนกลับมามีชีวิตอีก ก็มักจะมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะตอชีวิตโดยเห็นถึงคุณคาของชีวิตและดํารงชีวิตเพื่อคนอื่นมากขึ้น  เพราะความตายเปน
ส่ิงที่ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงอยูที่เราจะเผชิญความตายอยางไร สังคมไทยที่ผานมาใหความสําคัญ
เกี่ยวกับความตายที่แตกตางกันทั้งโดยยุคสมัย วัฒนธรรม และความเชื่อในพื้นที่ แตสังคมสมัยใหมใน
ปจจุบันทามกลางกระแสบริโภคนิยมมักทําใหหลงลืมความตายหรือมองวาเปนเรื่องไกลตัว อยางไรก็ตาม 
เร่ิมมีกลุมคนบางสวนตระหนักและหันมาใหความสนใจเตรียมตัวเผชิญความตายมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


