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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: 1) ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลที่มีต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาลทีม่ รี ะดับขีดความสามารถต่างกันต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
ในวาระสุดท้าย
วัสดุและวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำ�นวน 231 คน คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่คืนที่
ตามสัดส่วนของพยาบาลในแต่ละระดับขีดความสามารถ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย และ
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นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
ผลการศึกษา: พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 2) พยาบาลที่มีระดับ
ขีดความสามารถต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 7 ประเด็น ยกเว้นประเด็นการปฏิเสธการรักษาเพื่อ
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อวยพร ภัทรภักดีกุล และ สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์

ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผูป้ ว่ ยไม่ถอื ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการทำ�ร้ายตัวเอง เมือ่ บุคคลใกล้ชดิ แสดงเจตนา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้าย ท่านยินดีปฏิบตั ติ ามและการได้รบั การตอบสนองตามเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายเป็นการตาย
อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลุ่มมีความเห็นแตกต่างกันมีนัยสำ�คัญที่ระดับน้อยกว่า 0.01 และ 0.05
ตามลำ�ดับ โดยพยาบาลฝึกหัดเห็นด้วยน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ
สรุป: พยาบาลมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางถึงมากเกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังนั้นควรจัดให้พยาบาลได้รับความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฎของกระทรวงดังกล่าวโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มพยาบาลที่มีระดับขีดความสามารถ
ต่างกัน และนำ�ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย, พยาบาล

Abstract:

Objective: 1) To study nurses’ opinions on advance directives. 2) To compare nurses’ opinions on
advance directives for care of terminal stage among nurses with different proficiency levels.
Material and Method: Two hundred and thirty one professional nurses were selected by simple
random technique with constant sampling fraction from each proficiency level. The data collection
instrument consisted of 3 parts: a personal data form; a questionnaire on nurses’ opinions on advance
directives for care of terminal stage using a rating scale developed by the researcher based on literature
review; and open- ended questions on the section 12 of the National Health Act 2550. The reliability
of the questionnaire was 0.84. The data was analyzed by chi-square significance indicated by p<0.05.
Results: Nurses’ opinions on the advance directives for care of terminal stage were at a moderate to
high level. The nurses’ opinions on advance directives for care of terminal stage among nurses in each
proficiency level showed no statistically significant difference in 7 out of 10 items but differed among
proficiency level in the following items: 1) Denial of treatment for advance directive was not considered
an act of suicide or hurting oneself; 2) When someone close to them such as a parent, had advance
directive they were willing to comply; and 3) Following advance directive treatment helped patients
to die with the dignity of human beings. In all three items, novice nurses were less likely to agree
with the item. There were statistically significant differences at the 0.01 and 0.05 levels, respectively.
Conclusion: The opinion of nurses on the advance directives for care of terminal stage was at a moderate
to high level. Therefore more knowledge of section 12 of the National Health Act 2550 should be
provided to nurses by knowledge sharing among nurses of all proficiency level. The result should be
considered for conducting nursing practice guideline of advance directives for care of terminal stage.
Keywords: advance directives, nurse
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บทนำ�

ปัจจุบนั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
มี ความเจริ ญ ก้ าวหน้าอย่างมากในการรักษาโรค แม้
กระทั่งการยืดชีวิตออกไปให้ยาวนานที่สุด ทำ�ให้ผู้ป่วย
อยู่ในสภาพตายก็ตายไม่ได้ เป็นก็เป็นไม่ได้1 บุคลากร
ด้านสุขภาพส่วนหนึ่งยังมีทัศนคติว่าโรคทุกโรคสามารถ
รักษาได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพูดถึงความ
ตายของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาจึงเป็นสิ่ง
ที่ยอมรับไม่ได้ เพราะเปรียบเสมือนพูดถึงความล้มเหลว
ทางการแพทย์2 แม้วา่ ความตายเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนไม่สามารถ
หลี ก เลี่ ย งได้ แต่ ทั ศ นคติ ต่ อ ความตายของบุ ค คลมี
หลากหลายและแตกต่างกัน คนทัว่ ไปเมือ่ นึกถึงความตาย
ก็จะเกิดความรูส้ กึ หวาดกลัว สลดหดหู่ เศร้าโศก3 ความตาย
เป็นเรือ่ งลีล้ บั ไม่มใี ครรูว้ า่ มันจะมาเมือ่ ใด ความตายเป็นแค่
ทางผ่าน แล้วชีวติ ใหม่กอ็ บุ ตั ขิ นึ้ พร้อมกับอาณาจักรใหม่4
หรือเชือ่ ว่าความตายเป็นเส้นทางในการเปลีย่ นสภาพทีจ่ ะ
นำ�มนุษย์ไปสูโ่ ลกใหม่ทต่ี อ้ งพำ�นักชัว่ นิรนั ดร์5
อย่างไรก็ตาม การที่ทราบว่าตนกำ�ลังจะเสียชีวิต
เป็นสถานการณ์ที่มนุษย์ปรับตัวได้ยากยิ่ง ทั้งผู้ป่วย
ญาติ ผู้ดูแล แม้แต่แพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย จึงมี
ความพยายามยืดชีวิตออกไปให้นานที่สุดไม่ว่าค่าใช้จ่าย
เท่าใด และผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ทั้งนี้ด้วย
เจตนาดีที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือบางครั้งญาติขอร้อง
ให้แพทย์รกั ษาสุดความสามารถ ทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ ผูป้ ว่ ยเอง
ไม่มโี อกาสตัดสินใจ จนเกิดความขัดแย้งระหว่างการตาย
อย่างมีศักดิ์ศรีกับการต่อสู้เพื่อยืดชีวิต5 สิทธิที่จะตาย
จึ ง เป็ น คำ � ที่ ก ล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า งขวาง แม้ แ ต่ อ งค์ ก าร
อนามัยโลก6 หลายประเทศได้ออกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
ทีจ่ ะตาย สำ�หรับประเทศไทยได้มกี ารประกาศกฎกระทรวง
กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำ �เนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553 กำ�หนดไว้ว่า
“บุคคลมีสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อการยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของตน หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย”
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กฎหมายฉบับนี้มิใช่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
โดยเฉพาะมีเรื่องใหม่สำ�หรับสังคมไทย คือ การทำ�
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ในวาระสุดท้ายของชีวติ ซึง่ ในต่างประเทศเรียกว่า living
will หรือ advance directive8 มีการศึกษาเกี่ยวกับ
การทำ � หนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวติ เช่น Mezay และคณะ9
กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ยงั มีความเข้าใจไม่ถกู ต้อง
และมีความลังเลเมื่อจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดง
เจตจำ�นงล่วงหน้าในวาระสุดท้าย โดยเฉพาะเมือ่ ต้องหยุด
หรือเลิกการรักษาที่หมายรวมถึงการให้อาหารและน้ำ�ต่อ
ผูป้ ว่ ยด้วย ซึง่ กฎหมายเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นแต่ละมลรัฐของ
อเมริกามีความแตกต่างกัน ซึ่งพยาบาลต้องคำ�นึงถึง
ทั้ ง นี้ ห ากมี ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ ใ ห้ ก ารรั ก ษากั บ ผู้ ป่ ว ย
และญาติ จำ � เป็ น ต้ อ งปรึ ก ษาบุ ค คลกลางที่ เ หมาะสม
อย่างไรก็ตามพยาบาลควรคำ�นึงถึงความต้องการของ
ผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ
สำ�หรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการสำ�รวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรทีมสุขภาพและประชาชนต่อ
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ทีเ่ ป็นไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ หรือ
เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย10 พบว่า แพทย์และ
พยาบาลมีความรู้เรื่องนี้ร้อยละ 50 และ 54 ตามลำ�ดับ
แพทย์และพยาบาลเห็นด้วยกับสิทธิร้อยละ 95-100
การสำ�รวจดังกล่าวได้กระทำ�ก่อนที่โรงพยาบาลจะจัด
โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งนีใ้ ห้กบั บุคลากร หลังจากโครงการ
ให้ความรูแ้ ล้ว ยังไม่เคยมีการสำ�รวจอย่างละเอียดในกลุม่
พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับ
ผู้ ป่ ว ยและญาติ ม ากที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต าม พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ มีระดับขีดความสามารถ
ต่างกัน ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นงานใหม่ (novice) ที่ไม่มี
ประสบการณ์เลย ระดับเริ่มต้นก้าวหน้า (advance
beginner) เป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ พ อที่ จ ะเข้ า ใจ
สถานการณ์บา้ งแล้ว ระดับผูม้ สี มรรถนะ (competency)
มีประสบการณ์มากกว่า จะต้องสร้างสิ่งใหม่และมีการ
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ปฏิบัตอิ ย่างเป็นเหตุเป็นผล ระดับผูช้ ำ�นาญการ (proficiency) เป็ น ระดั บ ที่ ส ามารถแสดงถึ ง การมองเห็ น
เป้าหมายและตัดสินใจปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ (expert) ที่ไม่ได้รู้แต่เพียงว่าต้องการอะไร
เพื่อบรรลุความสำ�เร็จ แต่รู้ด้วยว่าจะสำ�เร็จได้อย่างไร
มี สั ญ ชาตญาณของความเข้ าใจในสถานการณ์ และ
มี ค วามสามารถในการแยกแยะปั ญ หาและการแก้ ไ ข
โดยใช้ ป ระสบการณ์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ เ หมื อ นงาน
ปกติ11 ประกอบกับความคิดเห็นของบุคคลนั้นเป็นการ
แสดงออกบนพื้ น ฐานของความคิ ด และความรู้ ค วาม
ชำ � นาญในการพิ จ ารณาหรื อ ตี ค วามในประเด็ น นั้ น ๆ
ดังนัน้ พยาบาลทีม่ รี ะดับขีดความสามารถต่างกันจึงอาจมี
ระดับความคิดเห็นที่ต่างกันได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ที่ มี ต่ อ การแสดงเจตนาการรั ก ษาล่ ว งหน้ า
ในวาระสุ ด ท้ า ยเพื่ อ จะได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล เป็ น พื้ น ฐานในการ
พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการแสดงเจตนา
การรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาล
ที่ระดับขีดความสามารถต่างกันที่มีต่อการแสดงเจตนา
การรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
นิยามศัพท์
การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
หมายถึง การแสดงเจตนาไม่ประสงค์รบั บริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพื่อเพียงยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วยตามกฎกระทรวง
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550
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วัสดุและวิธีการ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive research) ประชากรที่ศึกษา เป็นพยาบาลสังกัด
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลือก
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random
sampling) ตามสัดส่วนของพยาบาลแต่ละระดับขีด
ความสามารถ (proficiency level)12 ดังนี้ พยาบาล
ฝึกหัด (novice) อายุงาน 0-1 ปี 142 คน พยาบาล
เริ่มก้าวหน้า (advance beginner) 1-3 ปี จำ�นวน
141 คน พยาบาลผูม้ คี วามสามารถ (competent) 3-6 ปี
จำ�นวน 175 คน พยาบาลผู้คล่องงาน (proficient)
6-10 ปี จำ�นวน 132 คน พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ (expert)
10 ปี จำ�นวน 482 คน จากนั้นได้กำ�หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการคำ�นวณโดยใช้สตู รยามาเน่ (Yamane)13
ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง รวม
285 คน การวิจยั ได้ด�ำ เนินการหลังจากกฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 จากนั้น
โรงพยาบาลได้จัดให้ความรู้กับพยาบาลจำ�นวน 4 ครั้ง
มีพยาบาลเข้าอบรม 200 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ตำ�แหน่ง หอผู้ป่วยที่
ปฏิ บั ติ ง าน จำ � นวนผู้ ป่ ว ยที่ ท่ า นคิ ด ว่ าไม่ ค วรยื้ อ ชี วิ ต
ความรูเ้ กีย่ วกับการแสดงเจตนายือ้ ชีวติ การได้รบั ความรู้
เกี่ ย วกั บ การแสดงเจตนาการรั ก ษาล่ ว งหน้ าในวาระ
สุดท้ายของตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรจำ�นวน 10 ข้อ
แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดง
เจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย จำ�นวน 10 ข้อ
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและ
กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารดำ�เนินการตาม
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
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ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อ
ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553 มีขอ้ คำ�ถาม
ทัง้ หมด 10 ข้อ ลักษณะข้อคำ�ถามเป็นมาตรวัดประมาณ
ค่า 5 ระดับ จาก 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง แปลผลค่าความคิดเห็นเป็นร้อยละ 3 ระดับ คือ
ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยระดับน้อย ร้อยละ 51-69
เห็นด้วยระดับปานกลาง ร้อยละ 70-100 เห็นด้วยระดับ
มาก ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 ท่าน และแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 2 ท่าน เป็น
ผูต้ รวจสอบความตรงตามเนือ้ หา จากนัน้ นำ�แบบสอบถาม
ไปใช้กับพยาบาลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
0.84
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือถึง
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล หลั ง จากโครงการวิ จั ย ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมแล้ ว ผู้ วิ จั ย จั ด ทำ � บั น ทึ ก ถึ ง
กลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย สิทธิที่จะ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั โดยข้อมูลจากการวิจยั
จะนำ�เสนอในภาพรวม จากนั้นได้ส่งแบบสอบถามให้
พยาบาลตามหอผูป้ ว่ ยต่างๆ ได้แบบสอบถามคืนกลับมา
231 ฉบับ (ร้อยละ 81.05) นำ�ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผล
โดยระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ จำ�นวนและร้อยละ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพยาบาล
ที่มีระดับขีดความสามารถต่างกันโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ไคสแควร์ (chi-square) มีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา

ผลการวิจยั พบว่า พยาบาล ร้อยละ 41.0 ปฏิบตั งิ าน
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ร้อยละ 40.5 ศัลยกรรม ร้อยละ
10.4 นรีเวชกรรม และร้อยละ 8.1 กุมารเวชกรรม ร้อยละ
52.6 มีอายุมากกว่า 30 ปี (เฉลี่ย 32 ปี) ร้อยละ 56
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สถานภาพโสด ร้อยละ 40 คู่ ร้อยละ 91.7 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 11 มีระดับความเชี่ยวชาญ
ในการทำ�งานอยู่ในระดับฝึกหัดและก้าวหน้า ร้อยละ 14
ระดับมีความสามารถ ร้อยละ 16 ระดับคล่องงาน และ
ร้อยละ 49 มีความชำ�นาญระดับผูเ้ ชีย่ วชาญ และร้อยละ
51 มีผู้ป่วยที่ไม่ควรยื้อชีวิต 1-2 รายต่อเดือน ร้อยละ
65 มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
ในวาระสุดท้าย ร้อยละ 65 เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย ร้อยละ
69 จะแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของตัวเอง
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพยาบาลต่ อ การแสดง
เจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย พบว่า ร้อยละ
79-97 มีความเห็นด้วยในระดับมากในทุกข้อคำ�ถาม
ยกเว้น ข้อคำ�ถามดังต่อไปนี้ 1) หากมีการถอดเครือ่ งช่วย
หายใจตามเจตนาของผูป้ ว่ ย ท่านคิดว่าไม่บาปหรือไม่ขดั
กับความเชื่อถือตามหลักศาสนาของท่าน 2) หากมีการ
ถอดเครือ่ งช่วยหายใจตามเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
ของผู้ป่วย ท่านคิดว่าสามารถทำ�ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
และ 3) เมื่อบุคคลใกล้ชิดของท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง
แสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายไว้ ท่านยินดีปฏิบัติ
ตาม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับมากเพียง
ร้อยละ 51.95, 53.25 และ 73.59 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของพยาบาลที่มีระดับความเชี่ยวชาญต่างกัน พบว่า
พยาบาลทั้ง 5 กลุ่ม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างจาก
พยาบาลในทุกข้อคำ�ถาม ยกเว้นในประเด็น 1 ) การปฏิเสธ
การรักษาเพื่อล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยไม่ถือว่า
เป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการทำ�ร้ายตัวเอง 2) เมื่อ
บุคคลใกล้ชดิ ของท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง แสดงเจตนา
ไว้ ท่านยินดีปฏิบตั ติ าม และ 3) การได้รบั การตอบสนอง
ตามเจตนาของผู้ป่วยช่วยให้เป็นการตายอย่างสมศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ 0.01, 0. 05 และ 0.05 ตามลำ�ดับ
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย (n=231)
เห็นด้วย
ข้อความ
1. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายเป็นสิทธิ
ของผู้ป่วยทุกราย
2. การปฏิเสธการรักษาเพื่อล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย
ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการทำ�ร้ายตัวเอง
3. หากท่านปฏิบัติตามคำ�ขอยุติการรักษาของผู้ป่วย ไม่ถือว่า
ท่านเป็นผู้ทำ�ลายชีวิตผู้ป่วย
4. หากมีการถอดเครื่องช่วยหายใจตามเจตนาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายของผู้ป่วย ท่านคิดว่าไม่บาปหรือไม่ขัดกับความเชื่อถือ
ตามหลักศาสนาของท่าน
5. หากมีการถอดเครื่องช่วยหายใจตามเจตนาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายของผู้ป่วย ท่านคิดว่าสามารถทำ�ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
6. เมื่อบุคคลใกล้ชิดของท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง แสดง
เจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายไว้ ท่านยินดีปฏิบัติตาม
7. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ
8. การได้รับการตอบสนองตามเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย
ของผู้ป่วยช่วยให้เป็นการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
9. พยาบาลควรมีบทบาทในการให้ข้อมูล/คำ�แนะนำ�ในการทำ�
หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายแก่ผู้ป่วยหรือ
ครอบครัว		
10. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายจะกระทำ�
เมื่อใดก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องกระทำ�เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
(หมายถึงแม้ยังไม่ป่วยก็สามารถทำ�หนังสือไว้ล่วงหน้าได้)
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น้อย

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
ปานกลาง

6 (2.60)

5 (2.16)

220 (95.24)

4 (1.73)

20 (8.66)

207 (89.61)

7 (3.03)

40 (17.32)

184 (79.65)

24 (10.39)

87 (37.66)

120 (51.95)

30 (12.99)

77 (33.33)

123 (53.25)

6 (2.60)

55 (23.81)

170 (73.59)

2 (0.87)

3 (1.30)

226 (97.84)

4 (1.73)

25 (10.82)

202 (87.45)

21 (9.09)

19 (8.23)

191 (82.68)

21 (9.13)

18 (7.83)

191 (83.04)

มาก
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2 (8.0)
6 (24.0)
17 (68.0)
1 (4.0)
8 (32.2)
16 (64.0)
5 (20.0)
12 (48.0)
8 (32.0)
5 (20.0)
11 (44.0)
9 (36.0)
4 (16.0)
8 (32.0)
13 (52.0)

2. การปฏิเสธการรักษาเพื่อล่วงหน้าในวาระ น้อย
สุดท้ายของผู้ป่วยไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ปานกลาง
หรือเป็นการทำ�ร้ายตัวเอง
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก

4. หากมีการถอดเครื่องช่วยหายใจตามเจตนา น้อย
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย ท่าน
ปานกลาง
คิดว่าไม่บาปหรือไม่ขัดกับความเชื่อถือ
มาก
ตามหลักศาสนาของท่าน		
น้อย
ปานกลาง
มาก

3. หากท่านปฏิบัติตามคำ�ขอยุติการรักษาของ
ผูป้ ว่ ย ไม่ถอื ว่าท่านเป็นผูท้ �ำ ลายชีวติ ผูป้ ว่ ย
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5. หากมีการถอดเครื่องช่วยหายใจตามเจตนา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผูป้ ว่ ย ท่านคิดว่า
สามารถทำ�ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

6. เมื่อบุคคลใกล้ชิดของท่าน เช่น พ่อ แม่ น้อย
พี่ น้อง แสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายไว้ ปานกลาง
ท่านยินดีปฏิบัติตาม
มาก

0
9 (37.5)
15 (62.5)

4 (16.7)
7 (29.2)
13 (54.2)

0
10 (41.7)
14 (58.3)

0
6 (25.0)
18 (75.0)

0
4 (16.7)
20 (83.3)

0
0
24 (100.0)

ฝึกหัด เริ่มก้าวหน้า
จำ�นวน
จำ�นวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
0
0
25 (100.0)

ความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
มาก

1. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายเป็นสิทธิของผู้ป่วยทุกราย
					

ข้อความ

0
6 (18.8)
26 (81.3)

4 (12.9)
10 (32.3)
17 (54.8)

4 (12.5)
12 (37.5)
16 (50)

2 (6.3)
5 (15.9)
25 (78.1)

0
1 (3.1)
31 (96.9)

1 (3.1)
1 (3.1)
30 (93.8)

ผู้มีความสามารถ
จำ�นวน
(ร้อยละ)

0
9 (23.7)
29 (76.3)

4 (10.5)
13 (34.2)
21 (55.3)

4 (10.5)
14 (36.8)
20 (52.6)

1 (2.6)
4 (10.5)
33 (86.8)

1 (2.6)
1 (2.6)
36 (94.7)

2 (5.3)
1 (2.6)
35 (92.1)

ผู้คล่องงาน
จำ�นวน
(ร้อยละ)

ระดับขีดความสามารถของพยาบาล		
X2

2 (1.8)		
23 (20.5) 15.74
87 (77.7)		

13 (11.6)		
36 (32.1)
4.57
63 (56.3)		

11 (9.8)		
39 (34.8)
8.74
62 (55.4)

3 (2.7)		
17 (15.2)
8.26
92 (82.1)		

1 (0.9)		
8 (7.1)
16.44
103 (92.0)		

3 (2.7)		
3 (2.7)
3.13
106 (94.6)		

ผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน
(ร้อยละ)

0.022*

0.809

0.352

0.325

0.009**

0.975

p-value

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของพยาบาลทีม่ รี ะดับขีดความสามารถต่างกัน (n=231)
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57

58
2 (8.0)
1 (4.0)
22 (88.0)
2 (8.0)
1 (4.0)
22 (88.0)

น้อย
ปานกลาง
มาก

9. พยาบาลควรมีบทบาทในการให้ข้อมูล/
คำ�แนะนำ�ในการทำ�หนังสือแสดงเจตนา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายแก่ผู้ป่วยหรือ
ครอบครัว		

10. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
น้อย
สุดท้ายจะกระทำ�เมื่อใดก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้อง
ปานกลาง
กระทำ�เมื่อเกิดการเจ็บป่วย (หมายถึงแม้
มาก
ยังไม่ป่วยก็สามารถทำ�หนังสือไว้ล่วงหน้าได้)

* p<0.05 ** p<0.01

1 (4.0)
5 (20.0)
19 (76.0)

8. การได้รับการตอบสนองตามเจตนาล่วงหน้า น้อย
ในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยช่วยให้เป็นการตาย ปานกลาง
อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มาก

3 (13.0)
3 (13.0)
17 (74.0)

0
3 (12.5)
21 (87.5)

2 (8.3)
1 (4.2)
21 (87.5)

0
0
24 (100.0)

1 (3.1)
4 (142.5)
27 (84.4)

1 (3.1)
2 (6.3)
29 (90.6)

1 (3.1)
4 (12.5)
27 (84.4)

0
0
32 (100.0)

ผู้มีความสามารถ
จำ�นวน
(ร้อยละ)

ผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน
(ร้อยละ)
X2

3 (7.9)
2 (5.3)
33 (86.8)

4 (10.5)
2 (5.3)
32 (84.2)

0
2 (5.3)
36 (94.7)

12 (10.7)		
8 (7.1)
4.95
92 (82.2)		

14 (12.5)		
11 (9.8)
6.93
87 (77.7)

0		
13 (11.6) 12.96
99 (88.4)		

0
1 (0.9)		
0
3 (2.7)
5.07
38 (100.0) 108 (96.4)

ผู้คล่องงาน
จำ�นวน
(ร้อยละ)

ระดับขีดความสามารถของพยาบาล		
ฝึกหัด เริ่มก้าวหน้า
จำ�นวน
จำ�นวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1 (4.0)
0
24 (96.0)

ความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
มาก

7. การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายของผูป้ ว่ ยสามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไข
ได้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ

ข้อความ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

0.766

0.523

0.050*

0.705

p-value

ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
อวยพร ภัทรภักดีกุล และ สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์
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วิจารณ์

1. ระดับความคิดเห็นของพยาบาลโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ทมี่ ตี อ่ การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
ในวาระสุดท้าย
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ย
ในระดั บ มากในประเด็ น การแสดงเจตนาการรั ก ษา
ล่ ว งหน้ าในวาระสุ ด ท้ า ยเป็ น สิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยทุ ก ราย
การปฏิเสธการรักษาของผูป้ ว่ ยไม่ถอื ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
หรือเป็นการทำ�ร้ายตัวเอง การแสดงเจตนาการรักษา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ การได้รับการตอบสนอง
ตามเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย
ช่วยให้เป็นการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
พยาบาลควรมีบทบาทในการให้ข้อมูล/คำ�แนะนำ�ในการ
ทำ � หนั ง สื อ แสดงเจตนาแก่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ครอบครั ว และ
การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายจะ
กระทำ � เมื่ อใดก็ ไ ด้ ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งกระทำ � เมื่ อ เกิ ด การ
เจ็บป่วย ทั้งนี้เพราะในระบบบริการสุขภาพของประเทศ
ไทย ได้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ทั้งในด้านนโยบาย การบริการ และการจัดอบรม รวมทั้ง
การวิจัยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พยาบาลที่ติดตามการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองสามารถเข้าถึงข้อมูล มีการ
ปรับกระบวนทัศน์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้ง
มาตรฐานการดูแลผูป้ ว่ ย นอกจากนีพ้ ยาบาลกลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 65 มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้าย แม้ว่าเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับสังคม
ไทย แต่เมื่อมีการให้ความรู้และทำ�ความเข้าใจทำ�ให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถทำ�ความเข้าใจกับเจตนาของกฎหมาย
ฉบั บ นี้ ไ ด้ นอกจากนี้ โ รงพยาบาลยั งได้ แ จกเอกสาร
แผ่นพับไปยังหน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้เจ้าหน้าทีม่ กี ารเข้าถึง
ข้ อ มู ล และสามารถทำ � ความเข้ าใจได้ ด้ ว ยตนเองด้ ว ย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jezewski และ Feng14
ที่พบว่าพยาบาลห้องฉุกเฉินมีความรู้เกี่ยวกับการแสดง
เจตนาการรักษาล่วงหน้าร้อยละ 68 ซึ่งผลการศึกษานี้
Jezewski และ Feng14 ระบุ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ หลาย
การศึกษาที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพ
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ในการให้ข้อมูลการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าของ
ผู้ป่วย การให้ความรู้เพิ่มเติมสำ �หรับพยาบาลจึงเป็น
ประเด็นสำ�คัญที่หน่วยงานต้องคำ�นึงถึง14
ประเด็ น หากมี ก ารถอดเครื่ อ งช่ ว ยหายใจตาม
เจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย ท่าน
คิดว่าไม่บาปหรือไม่ขัดกับความเชื่อถือตามหลักศาสนา
ของท่าน กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยระดับปานกลาง
ค่อนไปทางน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุดในคำ�ถามทั้ง
10 ข้อ ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การถอด
เครื่องช่วยหายใจ อาจเป็นเจตนาทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
เร็วขึน้ ซึง่ การมีสว่ นทำ�ให้มกี ารเสียชีวติ เกิดขึน้ ย่อมเป็น
บาปตามคำ�สอนทางศาสนา โดยคริสต์ศาสนาบัญญัติว่า
การฆ่าคนเป็นบาป เพราะเชื่อว่าความทุกข์ ความตาย
เป็ น การลงโทษหรื อ การทดสอบความเชื่ อ และความ
ไว้วางใจในพระเจ้า ส่วนพุทธศาสนาสอนไว้วา่ การทำ�ให้
คนหรือสัตว์ตายโดยเจตนาก็จะเป็นการผิดศีลข้อที่ 115
และตามหลักศาสนาอิสลาม มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ทำ�ลายชีวิต
หรือเรียกหาความตาย การรักษาชีวิตเป็นการให้โอกาส
มนุษย์ในการกำ�หนดชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง การฆ่าตัวตาย
หรือการทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นเป็นข้อห้าม ยกเว้น
กรณีการถอดเครือ่ งช่วยชีวติ จากผูป้ ว่ ยทีม่ สี ภาวะการตาย
ทางการแพทย์ถือว่าเป็นการทำ�ที่ถูกต้องและให้ทำ�ได้
เนื่ อ งจากเป็ น เพี ย งการหยุ ดใช้ เ ครื่ อ งมื อ รั ก ษา 16 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สถาพร ลีลานันทกิจ17 ที่ให้ความเห็นว่า
การถอดหรือหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ได้มีเจตนาที่
ทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้น เป็นความตั้งใจให้ความตาย
สามารถดำ�เนินไปตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในสังคม
ไทยยั ง มี ค วามเข้ าใจไม่ ส อดคล้ อ งหรื อ เป็ น เอกฉั น ท์
ในเรื่องดังกล่าว แม้แต่วารสารทางการแพทย์ของไทย
ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการหยุดใช้
เครื่องช่วยหายใจ แม้แต่ในกรณีผู้ป่วยร้องขอเองหรือ
การร้องขอจากครอบครัว สถาพร ลีลานันทกิจ17 กล่าวว่า
แม้ ว่ า การบำ � บั ด บางชนิ ด เป็ น เรื่ อ งลำ � บากใจต่ อ การ
ตัดสินใจ ต้องอาศัยพืน้ ฐานของการเจ็บป่วย รวมถึงภาวะ
แวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งแพทย์ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในการสัง่ การบำ�บัดเพือ่ ยืดการตายหรือดึงให้มชี วี ติ อยูไ่ ด้
59
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ยาวนานขึ้น ถ้าผู้ป่วยรายนั้นไม่มีทางที่จะหายขาดจาก
การป่วยไข้นั้นๆ ได้ การถอดหรือยับยั้ง การบำ�บัดที่ไร้
ประโยชน์ ไม่ได้ทำ�ให้ผู้ป่วยรายนั้นเสียชีวิตเร็วขึ้นหรือมี
ชีวิตที่สั้นลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mezay
และคณะ9 กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความลังเล
เมื่อจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดงเจตจำ�นงล่วงหน้า
ในวาระสุดท้าย โดยเฉพาะเมือ่ ต้องหยุดหรือเลิกการรักษา
ที่หมายรวมถึงการให้อาหารและน้ำ�ต่อผู้ป่วยด้วย
สำ�หรับข้อคำ�ถามหากมีการถอดเครือ่ งช่วยหายใจ
ตามเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วย
ท่านคิดว่าสามารถทำ�ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย กลุม่ ตัวอย่าง
มีความเห็นด้วยปานกลางค่อนไปทางน้อย ทัง้ นี้ กฎหมาย
ข้อนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
หากผูป้ ว่ ยได้แสดงเจตนาไว้ เพราะกฎกระทรวงข้อ 3 ระบุ
เพียงว่า ผู้แสดงเจตนาสามารถระบุประเภทของบริการ
สาธารณสุขที่ไม่ต้องการ เช่น วิธีการรักษาที่ยื้อชีวิต
และเกินความจำ�เป็น บริการสาธารณสุขที่ผู้ทำ�หนังสือ
เลือกปฏิเสธได้ เช่น การผ่าตัด การเจาะคอเพื่อใส่ท่อ
ช่วยหายใจ การกู้ชีพเมื่อหัวใจหยุดเต้น ดังนั้น หาก
บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้กระทำ� กลุ่มตัวอย่างคิดว่า
อาจมีการฟ้องร้องภายหลังได้ ทำ�ให้มีความไม่แน่ใจ
หากต้องถอดเครือ่ งช่วยหายใจ อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวง
ระบุไว้ว่า หากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขปฏิบัติ
ตามความประสงค์ของผู้ทำ�หนังสือแสดงเจตนา แสดง
ไว้ ในหนังสือแล้วไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายทั้งทาง
แพ่งและทางอาญาแต่อย่างใด18
ส่วนข้อคำ�ถามเมื่อบุคคลใกล้ชิดของท่าน เช่น
พ่อ แม่ พี่ น้อง แสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายไว้ ท่านยินดีปฏิบัติตาม กลุ่มตัวอย่างมีความ
เห็นด้วยมากแต่ค่อนไปทางปานกลาง ทั้งนี้เพราะพ่อแม่
เป็นผู้ให้กำ�เนิด เป็นบุคคลที่สำ�คัญที่สุดและมีบุญคุณ
ต่อบุตรอย่างใหญ่หลวงในชีวิต มีความรัก ความผูกพัน
ในสายเลือด บุคคลมีหน้าทีก่ ตัญญูตอ่ บิดามารดา19 ดังนัน้
หากปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ แสดงเจตนาล่ ว งหน้ าในวาระ
สุ ด ท้ า ยซึ่ ง ทำ � ให้ พ่ อ แม่ เ สี ย ชี วิ ต ไป บุ ค คลอาจเกิ ด
ความขั ด แย้ งในบทบาทระหว่ า งบุ ต รกั บ พ่ อ แม่ กลุ่ ม
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ตัวอย่าง 22 คน ระบุว่า ทำ�ใจไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเรื่อง
ของความตายไม่ได้เป็นเรื่องจำ�กัดอยู่ในมิติของเหตุผล
เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
ต่างๆ ที่ผสมกัน เพราะความตายถูกนิยามให้เป็นเรื่อง
ของความพลัดพราก ความสูญเสียและเป็นการสิน้ สุดของ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีมาต่อเนื่องตลอดชีวิต2
2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาล
ทีม่ ปี ระสบการณ์ท�ำ งานต่างกันทีม่ ตี อ่ การแสดงเจตนาการ
รักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ไม่แตกต่างกันในข้อคำ�ถาม การแสดงเจตนาการรักษา
ล่ ว งหน้ าในวาระสุ ด ท้ า ยเป็ น สิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ยทุ ก ราย
การปฏิเสธการรักษาเพื่อล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของ
ผู้ป่วยไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการทำ�ร้าย
ตัวเอง หากท่านปฏิบตั ติ ามคำ�ขอยุตกิ ารรักษาของผูป้ ว่ ย
ไม่ถือว่าท่านเป็นผู้ทำ�ลายชีวิตผู้ป่วย หากมีการถอด
เครือ่ งช่วยหายใจตามเจตนาของผูป้ ว่ ย ท่านคิดว่าไม่บาป
หรือไม่ขดั กับความเชือ่ ถือตามหลักศาสนาของท่าน หาก
มีการถอดเครื่องช่วยหายใจตามเจตนาของผู้ป่วย ท่าน
คิดว่าสามารถทำ�ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย เมือ่ บุคคลใกล้ชดิ
ของท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง แสดงเจตนาไว้ ท่านยินดี
ปฏิบัติตาม การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายของผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่
ผู้ป่วยต้องการ พยาบาลควรมีบทบาทในการให้ข้อมูล/
คำ�แนะนำ�ในการทำ�หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายแก่ผู้ป่วยหรือครอบครัว และการแสดงเจตนา
การรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายจะกระทำ�เมื่อใดก็ได้
ไม่จำ�เป็นต้องกระทำ�เมื่อเกิดการเจ็บป่วย (หมายถึง
แม้ยังไม่ป่วยก็สามารถทำ�หนังสือไว้ล่วงหน้าได้) ทั้งนี้
เนือ่ งจากข้อคำ�ถามดังกล่าวเป็นความรูใ้ นตัวบทกฎหมาย
ที่กลุ่มตัวอย่างทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วจึงมี
ความเห็นไม่แตกต่างกัน
กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นแตกต่างกันใน 3 ประเด็น
คื อ 1) การปฏิ เ สธการรั ก ษาตามการแสดงเจตนา
ในวาระสุดท้ายของผูป้ ว่ ยไม่ถอื ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือ
เป็นการทำ�ร้ายตัวเอง 2) เมือ่ บุคคลใกล้ชดิ ของท่าน เช่น
พ่อ แม่ พี่ น้อง แสดงเจตนาไว้ ท่านยินดีปฏิบัติตาม
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และ 3) การได้รับการตอบสนองตามเจตนาการรักษา
ล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยช่วยให้เป็นการตาย
อย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้เ นื่อ งจาก
ความคิดเห็นของบุคคล เป็นการแสดงออกบนพื้นฐาน
ของความคิดและความรู้ความชำ�นาญในการพิจารณา
หรือตีความในประเด็นนั้นๆ ดังนั้น พยาบาลที่มีระดับ
ขีดความสามารถต่างกัน จึงอาจมีระดับความคิดเห็นที่
ต่างกัน เพราะความรูค้ วามสามารถในการทำ�งาน ส่วนหนึง่
เกิดจากประสบการณ์ McCormick และ Ilgen 20
กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ (experience) เป็นปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การมีประสบการณ์
มี ส่ ว นช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ
เพิ่มขึ้น กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างรอบคอบและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้พยาบาลกลุ่มตัวอย่างจึงมีความเข้าใจ
ต่างกัน พยาบาลใหม่ๆ เป็นระยะทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์เลย
พั ฒ นาเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ พ อที่ จ ะเข้ าใจ จากนั้ น
เมื่ อ ประสบการณ์ ม ากขึ้ น จะต้ อ งสร้ า งสิ่ ง ใหม่ แ ละมี
การปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ
ที่ไม่ได้รู้แต่เพียงว่าต้องการอะไรเพื่อบรรลุความสำ�เร็จ
แต่รู้ด้วยว่าจะสำ�เร็จได้อย่างไรเหมือนมีสัญชาตญาณ
ของความเข้ าใจในสถานการณ์ และมี ความสามารถ
ในการแยกแยะส่ ว นของปั ญ หาที่เ ป็ น ทางเลื อ ก และ
การแก้ปัญหาได้โดยใช้ประสบการณ์อย่างเป็นธรรมชาติ
เหมือนงานปกติ11 ดังนั้นการมีประสบการณ์ที่ต่างกัน
ทำ�ให้ความคิด ความรู้ และความชำ�นาญต่างกัน จึงส่งผล
ให้ ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ างต่อการแสดงเจตนา
การรั ก ษาล่ ว งหน้ า ในวาระสุ ด ท้ า ยแตกต่ า งกั น ด้ ว ย
นอกจากนี้การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระ
สุดท้ายจะเกีย่ วข้องกับความตาย ซึง่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การตายนั้น มนุษย์ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ความตาย
เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้
เรื่ อ งความตายควรเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู้ ไ ปตลอดชี วิ ต 2
อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศยังมีความไม่ชดั เจนในเรือ่ ง
การแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า ในประเทศไทย แม้
จะมี ก ฎกระทรวงออกมารองรั บ การแสดงเจตนา แต่
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ในรายละเอียดของการปฏิบัติไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อ
การปฏิบัติจริงในการรักษาพยาบาล
ข้อเสนอแนะ
ควรจั ด ให้ พ ยาบาลได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ในรายละเอียดตามเจตนาของกฎกระทรวงตามมาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติได้

สรุป

พยาบาลมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ถึงมากเกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
ในวาระสุดท้ายตามตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

เอกสารอ้างอิง
1.
		
		
		
2.
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
4.
		
		
		
		
5.
		
		
		
		

Hathirat S. Right to die. In: Srisukwattana O,
Suksawang S, Sawangsri S, editors. Die with dignity:
he section 10 of the National Health Act (revised
edition). 2nd ed. Bangkok: Pimdee; 2005; p.55 - 64.
Cheungsatiansup K, Pinkaew R. Situation and
knowledge about death in Thai society. In:
Cheungsatiansup K, Muksong C, Pinkaew R,
et al, editors. Cultural of death and end of life:
manual of learning of social perspective of caring
of terminal patients. Nonthaburi: D-One; 2007; p.11 - 25.
Kunwaro K. To early death or good death. In:
Chuaykunupakarn P, editor. Knowledge of end of
life care. Bangkok: The War Wetarans Organization
Publishing; 2004; p.25.
Sirisathitkul M. Death in Christianity. In: Cheungsatiansup K, Muksong C, Pinkaew R, et al, editors.
Cultural of death and end of life: manual of learning
of social perspective of caring of terminal patients.
Nonthaburi: D-One; 2007; p.221.
Wa-arlee D. Islamic perspective of holistic life
and health and attitude about death and dying.
In: Chuaykunupakarn P, editor. Knowledge of end
of life care. Bangkok: The War Wetarans Organization
Publishing; 2004; p.72.
61

ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้า
6.
		
		
		
7.
		
		
		
		
8.
		
		
		
		
9.
		
		
		
10.
		
		
		
		
11.
		
		
		
12.

62

Boonchalermwipas S. End of life care, Medical truth
and legal jurisdiction. In: Charnvej L, editor. End
of life care. Bangkok: O.S. Printing House; 2004;
p.141 - 3.
Puawongpatthaya S. From principle to practical
“right to die well”. In: Boonchalermwipas S, Limsatit
P, editors. Before defoliation: Wishing document
for final departure. 3 rd ed. Bangkok: October
Publishing; 2009: p.111.
Boonchalermwipas S. Living wills about end of
life care. In: Boonchalermwipas S, Limsatit P,
editors. Before defoliation: wishing document for
final departure. 3rd ed. Bangkok: October Publishing;
2009; p.133.
Mezay M, Bottrell MM, Ramsey G. Advance
directives protocol: nurses helping to protect patients’
right. The NICHI Faculty Geriatr Nurs 1996; 11:
204 - 10.
Niyomdaecha S. Health personnel and people’s
opinions on intention of no futile prolong life of
terminal stage. Songkhla: Songklanagarind Hospital,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University;
2009.
Dreyfus HL, Dreyfus SE. The relation of theory and
practice in the acquisition of skill. In: Benner P,
Tanner CA, Chesla CA, editors. Expertise in nursing
practice. 5th ed. New York: Springer; 1996; p.29 - 47.
Robinson SM, Barberis-Ryan C. Competency assess-

		
		
13.
		
14.
		
		
15.
		
		
		
		
16.
		
17.
		
		
		
		
18.
		
		
19.
		
		
20.
		
		

อวยพร ภัทรภักดีกุล และ สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์
ment: a systematic approach. Nurs Manage 1995; 26:
40 - 4.
Siljaru T. Research and statistic analysis with SPSS
programme. 3rd ed. Bangkok: V Interprint; 2005.
Jezewski MA, Feng JY. Emergency nurses’ knowledge, attitudes, and experience survey on advance
directives. Appl Nurs Res 2007; 20: 132 - 9.
Bhuddhatasbhikkhu. Panatibat not sin. Bhuddha’s
teachings [homepage on the Internet]. Bangkok:
Ministry of Education; 1996 [cited 2012 Jun 24].
Available from: http://www.buddhadasa.com/FAQ/
FAQ_l.html
Kittikorn N. The end of life care. Songkhla: Chanmuang
Publishing; 2012; p.17 - 23.
Leelananthakit S. Principle of supportive care for
terminal patients. In: Boonchalermwipas S, Limsatit
P, editors. Before defoliation Wishing document for
final departure. 3rd ed. Bangkok: October Publishing;
2009; p.39.
National Health Act, B.E. 2550, section 12.
Nonthaburi: National Health Security Office; 2010;
p.26.
Thassri J. Family concept. In: Thassri J. editor.
Family relations. Chanmuang Publishing; 2002;
p.10 - 1.
McCormick JE, Ilgen D. Industrial and organizational
psychology. 3rd ed. Englewood: Prentice-Hall; 1985:
p.14.

ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã์àÇªสÒÃ »‚·Õè 31 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2556

