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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาเฮอร์มินิวติกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิม
ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นผู้ดูแลหลักมุสลิมที่รับรู้ว่าผู้ป่วย
อยู่ในระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เดือน จ�ำนวน 9 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการของแวน มาเนน
ผลการวิจัยพบว่าผู้ดูแลหลักมุสลิมสะท้อนความหมายของการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบ        
ประคับประคอง ในหมวดของโลก 4 ใบ (four life-worlds) คือโลกของตนเอง (corporeality or lived body) ประกอบด้วย
5 กลุ่มความหมาย คือ 1) เหนื่อยล้า 2) ภูมิใจที่ได้ดูแล 3) ท�ำตัวให้เข้มแข็งและพร้อมให้การช่วยเหลือ 4) ท�ำดีที่สุดแล้ว และ
5) ศรัทธาองค์อัลเลาะห์ โลกของความสัมพันธ์ (relationalityor lived relation) ประกอบด้วย 4 กลุ่มความหมาย คือ 1) ดูแล      
บนพื้นฐานของความรักความผูกพัน 2) การตอบแทนบุญคุณ 3) ด้วยรักและผูกพัน และ 4) สะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้ป่วย
โลกของสถานที่ (spatiality or lived space) ประกอบด้วย 3 กลุม่ ความหมาย คือ 1) บ้านมีความหมายและความส�ำคัญ 2) พระเจ้า
อยู่ในใจทุกที่ และ 3) พระเจ้าก�ำหนดสถานที่ตาย และโลกของเวลา (temporality or lived time) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ความหมาย คือ 1) เวลามีค่าและมีความหมาย และ 2) เวลาของชีวิตลิขิตโดยองค์อัลเลาะห์ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้คือ
พยาบาลควรให้การพยาบาลด้วยความเข้าใจในหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของผู้ป่วยและผู้ดูแล
ค�ำส�ำคัญ : ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิม ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การรักษาแบบประคับประคอง
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Abstract

This hermaneutic phenomenological qualitative research aimed to describe Muslim caregivers’
experience in caring for patients with end-stage renal disease receiving palliative care. Informants were nine
primary caregivers who were aware of the terminal diagnosis and provided care for patients for at least one
month. Data were collected using individual in-depth interviews and non-participant observation. The interview
transcriptions were analyzed using the four life-worlds of van Manen’s approach.
The findings of the study were reflected within four life-worlds. Lived body included the thematic
categories of 1) being tired, 2) feeling proud to care, 3) making oneself strong and ready to care, 4) doing one’s
best, and 5) having firm faith in Allah. Lived relations consisted of 1) taking care on the basis of love and bond,
2) repaying gratitude, 3) those surrounding the patients are important, and 4) being a bridge between God and
the patient. Lived space included 1) the home is a meaningful and important place, 2) God is always in mind
everywhere, and 3) God determined a place of death. Lived time comprised 1) time is precious and
meaningful, and 2) life time is determined by Allah. The results of the study can be used as basic information
for health care providers to develop a culturally sensitive practice guideline for caregivers to care for patients
with end-stage renal disease receiving palliative care.
Keywords : Muslim Caregivers’ Experiences, End-Stage Renal Disease, Palliative Care

บทนำ�

โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย เป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
และสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเป็นล�ำดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเลือกวิธีการรักษาแบบประคับ
ประคอง สาเหตุจากการที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายบาง
รายมีโรคร่วมหลายโรคและอายุมาก จึงมีภาวะเสี่ยงหากใช้การ
บ�ำบัดรักษาด้วยวิธีการบ�ำบัดทดแทนทางไต1,2 รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมสูงเกินกว่าความสามารถของ
ผู้ป่วยและครอบครัวที่จะรับภาระได้3 ซึ่งผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายทีเ่ ลือกการรักษาแบบประคับประคอง จะได้รบั การดูแล
แนวทางของการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยไตเรื้อรัง      
และครอบครัว4,5
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยมุ ส ลิ ม
ไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้เหมาะสม
เนื่องจากค�ำแนะน�ำของบุคลากรสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับหลัก
ปฏิบัติของมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยมุสลิม6 ซึ่งศาสนาอิสลาม
มีอิทธิพลในการด�ำเนินชีวิตของคนมุสลิม มุสลิมถือว่าความเจ็บป่วย
เป็ น ความเมตตาของพระเจ้ า พระองค์ ใ ห้ มุ ส ลิ ม ทุ ก คน
มีความหวังและไม่ท้อแท้7 จากประสบการณ์ในการท�ำงานของ        
ผูว้ จิ ยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าการดูแลผูป้ ว่ ยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายผูป้ ว่ ย
และผู้ดูแลหลักมุสลิมส่วนใหญ่ปฏิเสธการรักษาด้วยการบ�ำบัด

ทดแทนไตเนื่ อ งจากมี ป ั ญ หาเรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง            
สิทธิประโยชน์บตั รสามสิบบาทไม่ได้ครอบคลุมการรักษาด้วยวิธี
การบ�ำบัดทดแทนไตและพบว่าผู้ป่วยบางส่วนไม่มีผู้ดูแลหลัก
ทีจ่ ะต้องรับภาระในการดูแลระยะยาว สภาพร่างกายของผูป้ ว่ ย
ไม่พร้อมที่จะท�ำการฟอกไต จึงท�ำให้ผู้ป่วยเลือกการรักษา          
แบบประคับประคองมากกว่าการบ�ำบัดทดแทนไต ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะท�ำการศึกษาในเรื่องนี้

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปรากฏการณ์ วิ ท ยา (phenomenological method)
ตามปรั ช ญาของปรากฏการณ์ วิ ท ยาแบบเฮอร์ เ มนนิ ว ติ ก           
(hermeneutic phenomenology) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล      
ของแวน มาเนน 8 ในการให้ความหมายของประสบการณ์           
ตามหมวดของโลก 4 ใบ คือ โลกของตนเอง เป็นการรับรู้ของ
ผู้ดูแลหลักมุสลิมที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ จิตวิญญาณ
ของตนเองขณะทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การรักษาแบบประคับประคอง โลกของความสัมพันธ์เป็นการ
รับรูท้ เี่ กิดขึน้ ของผูด้ แู ลหลักมุสลิมทีม่ ตี อ่ บุคคลรอบข้าง โลกของ
สถานที่ เป็นการรับรู้ที่ผู้ดูแลหลักมุสลิมมีต่อสถานที่ที่ตนเอง
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ใช้ชวี ติ อยูข่ ณะดูแลผูป้ ว่ ยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การรักษา
แบบประคับประคอง และโลกของเวลา เป็นการรับรู้ของผู้ดูแล
หลักมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับเวลาในขณะดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง

ผู ้ ป ่ ว ยไตเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาแบบประคั บ
ประคอง 1 ท่ า น จากนั้ น น� ำ ไปปรั บ และทดลองใช้ ใ นการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแล 1 คนเพื่อความชัดเจนของค�ำถาม ก่อนน�ำมา
ปรับใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การพิทักษ์สิทธิ์ิกลุ่มตัวอย่าง

เพือ่ อธิบายประสบการณ์ของผูด้ แู ลหลักมุสลิมในการ
ดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับ
ประคอง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลและการเลือกผู้ให้ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยและใช้วธิ กี าร
เลื อ กตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนดเฉพาะเจาะจง (purposive         
sampling) ได้แก่ เป็นผู้ดูแลหลักมุสลิมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
รับรู้ว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายจากการวินิจฉัยของแพทย์และ
ให้การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคองอย่างน้อย 1 เดือนโดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนเป็น
ค่าจ้างหรือรางวัล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(in-depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักมุสลิม
2) แนวค�ำถามเกีย่ วกับประสบการณ์การการดูแลผูป้ ว่ ยไตเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง ประกอบ
ด้วยแนวค�ำถามปลายเปิด เช่น “ถ้าให้คุณเปรียบเทียบชีวิตที่
ต้องอยูก่ บั การดูแลผูป้ ว่ ย คุณคิดว่าเหมือนกับอะไร หมายความ
ว่าอย่างไร คุณรู้สึกอย่างไร เพราะเหตุใดจึงรู้สึก อย่างนั้น”
เป็นต้น และ 3) แบบบันทึกภาคสนาม (field note) โดยบันทึก
สิง่ แวดล้อมและบรรยากาศในการสัมภาษณ์ พฤติกรรมของผูใ้ ห้
ข้อมูล ในด้านความรู้สึก อารมณ์ สีหน้าท่าทาง การแสดงออก
ของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ขณะสั ม ภาษณ์ ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ดู แ ล และแนวค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคองให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงทางเนือ้ หาจ�ำนวน 3 ท่าน อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง 1 ท่าน และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล

การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการรับรองจริยธรรมการท�ำวิจยั ใน
มนุษย์ โดยคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ ๐๕๒๑.๑.๐๕/๗๐๘ และ
ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลที่ไปเก็บข้อมูล ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย การบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์จะมีการปกปิดชื่อผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับและใช้           
ชื่ออื่นแทนชื่อของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้มีการเก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารเก็ บ ไว้ ใ นตู ้ แ ละล็ อ คกุ ญ แจ รวมทั้ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
ของผู้ให้ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จนมีความกระจ่างพอที่จะ
ให้ความไว้วางใจแก่ผู้วิจัย แล้วขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยแสดงการยิ น ยอมด้ ว ยวาจา ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
สามารถบอกยุติการเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาและสามารถ
ขอข้อมูลกลับคืนได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือรวม
ทัง้ ขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ย
ที่ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษา
แบบประคับประคองโดยตรง ผู้วิจัยแนะน�ำตนเองและสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและผู้ให้ข้อมูลจากนั้นชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย หากผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมในการศึกษา ผู้วิจัยจะ
ด�ำเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เวลาในการสัมภาษณ์         
แต่ละครัง้ ครัง้ ละประมาณ 30-45 นาที และสัมภาษณ์ประมาณ  
2-3 ครั้งต่อราย สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนกผู้ป่วยใน
แผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกและที่ บ ้ า นของผู ้ ป ่ ว ยเมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ หน่ า ย
ออกจากโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน
พ.ศ. 2558–เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมผู้ให้ข้อมูล 9 ราย
พบว่ามีความอิ่มตัวของข้อมูล (data saturation)9

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาโดยการศึ ก ษาตาม
ปรากฏการณ์การดูแลผู้ป่วยที่เป็นจริง ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
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ประสบการณ์การดูแลที่เกิดขึ้นจริงตามการรับรู้ของบุคคล        
โดยการค้นหา วิเคราะห์และบรรยายประสบการณ์นั้นออกมา
จากการสัมภาษณ์ พืน้ ฐานการรับรู้ พืน้ ฐานส่วนบุคคล และเน้น
การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การดูแล ภูมิหลัง และ
วัฒนธรรมของผู้ให้ข้อมูล ตามแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของ       
แวน มาเนน8

ขึ้นไป ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นบุตร จ�ำนวน 6 ราย
ก่อนการดูแลผู้ดูแลมีสุขภาพแข็งแรง จ�ำนวน 6 ราย ผู้ดูแล       
หลักส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง        
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง จ�ำนวน
7 ราย ผู้ดูแลมีผู้ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย จ�ำนวน 8 ราย
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวมากที่สุด
จากการศึกษาพบว่า ผูด้ แู ลหลักมุสลิมให้ความหมาย
ของการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง ได้ทั้งหมด 14 กลุ่มความหมาย โดยแสดงวิธี
การได้มาของกลุ่มความหมายในภาคผนวก จ และได้กลุ่ม
ความหมายมาสะท้อนในหมวดของโลก 4 ใบ (four life-worlds)        
ซึ่งโลกทั้ง 4 ใบนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การศึกษาครั้งนี้
ได้สรุปกลุ่มความหมายทั้ง 14 กลุ่มความหมาย ดังต่อไปนี้
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ผลการวิจัย

ผู ้ ดู แ ลหลั ก ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ทั้ ง หมด 9 ราย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 8 ราย มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี             
มากทีส่ ดุ การศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 5 ราย
สถานภาพสมรส คู่ 7 ราย ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด
จ�ำนวน 5 ราย ส�ำหรับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่วนใหญ่ 10,000 บาท
ระยะเวลาทีท่ ราบการวินจิ ฉัยโรคของผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ คือ 3 เดือน
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The experiences of Muslim Primary Caregivers Caring for Patients with
End-Stage Renal DiseaseReceiving Palliative Care:A phenomenological study

โลกของตัวเอง
ผู ้ ดู แ ลสะท้ อ นความหมายในโลกของตนเอง 5
ลักษณะ ดังนี้คือ
1. เหนื่อยล้า
ผูด้ แู ลหลักมุสลิมให้การดูแลผูป้ ว่ ยตัง้ แต่รบั ทราบ
ว่าผูป้ ว่ ยเป็นโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายจนกระทัง่ เสียชีวติ ให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเต็มที่ จึงท�ำให้รสู้ กึ เหนือ่ ยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ
วิตกกังวลอยากให้ผู้ป่วยหายหรือมีอาการดีข้ึนเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่
ระยะท้าย ผู้ป่วยจะมีอาการเปลี่ยนแปลงและรุนแรงมากขึ้น
จ�ำเป็นต้องมานอนโรงพยาบาล ผู้ดูแลหลักต้องเดินทางไปกลับ
ระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน เกิดความเครียดและอาการ
เหนื่อยล้าได้ ดังค�ำกล่าว
		
“เราก็คดิ นะ...อดหลับอดนอน ไม่ได้หลับเลย ง่วง
นอน เราคิดแต่เรือ่ งแก สงสารแก นอนไม่หลับ เครียดกังวล ขาด
รายได้…ไม่ได้นอนเลย เพลีย ตาลืมไม่ขึ้นเลย ไม่ได้แอบไปงีบ
เลย...รู้สึกกังวล คิดมาก คิดย้อนไปว่าเราไม่รักษาแกให้ดี”
(พี่มัสนีย์: ผู้ดูแลรายที่ 6)
2. ภูมิใจที่ได้ดูแล
แม้ว่าผู้ดูแลจะเหนื่อยล้ามาก แต่เมื่อมองย้อน
กลับไป ผู้ดูแลรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย
ผูด้ แู ลบางรายเล่าว่ารูส้ กึ ว่ามีความสุขทีม่ โี อกาสได้ดแู ลผูป้ ว่ ยใน
ระยะท้ายและไม่เสียใจที่ได้ดูแล ดังค�ำกล่าวต่อไปนี้
		
“สิ่งที่ภูมิใจคือเราได้ดูแลแก เพราะหนูคนเดียว
แล้วที่ดูแลแก คนไข้คนอื่นเขายังมีคนมาสลับเฝ้ากัน แต่หนูเฝ้า
อยูค่ นเดียว...หนูเองก็ไม่คดิ ว่าหนูจะท�ำได้คะ่ ถึงเวลาก็ทำ� ได้เอง”
(น้องนี: ผู้ดูแลรายที่ 3)
3. ท�ำตัวให้เข้มแข็งและพร้อมให้การช่วยเหลือ
ผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแล จึง
พยายามรั ก ษาสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง ท� ำ จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง และ          
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกๆ เรื่องตลอดเวลา แม้บางครั้ง
ผู้ดูแลรู้สึกว่าตนเองล�ำบากก็ตามดังค�ำกล่าวของน้องนีและ
ก๊ะเย๊าะดังนี้
“บางทีเราท้อ อยากร้องไห้ เราต้องท�ำตัวให้เข้มแข็ง
เพราะเดี๋ยวถ้าแกเห็นเราร้องไห้ตลอดเดี๋ยวแกก็กังวล”
(น้องนี: ผู้ดูแลรายที่ 3)
		 “ทั้งๆ ที่บางทีก็ไม่มี (เงิน) แต่ไปขอเชื่อที่ร้านมา
ให้แกก่อน เช่น ข้าวสาร พรุ่งนี้พอเรามีเงินเราก็ค่อยไปให้ที่
ร้าน....อย่าให้เขาเห็นความล�ำบากของเรา ให้เห็นว่าเราพร้อม
เสมอ...ล�ำบากเราไม่เป็นไร”
(ก๊ะเย๊าะ: ผู้ดูแลรายที่ 4)
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4. ท�ำดีที่สุดแล้ว
ผู้ดูแลบางรายเล่าว่า การได้ดูแลเป็นการตอบ
สนองความต้องการของผู้ป่วยในทุกๆ เรื่องอย่างครบถ้วนแล้ว              
และเป็นการดูแลเต็มที่ เต็มใจและดีที่สุด สุดความสามารถ        
ของผู้ดูแลที่จะท�ำได้ ดังค�ำกล่าว
		
“เราคิดว่าเราได้ดแู ลเต็มทีแ่ ล้ว...เราเองไม่เสียใจ
แล้ว...รักษาจนถึงที่สุดแล้ว”
(ก๊ะเย๊าะ: ผู้ดูแลรายที่ 4)
		
“ถึงตอนนี้ก็คิดว่าดูแลแกเต็มที่แล้วนะ...สิ่งที่แก
ต้องการเราท�ำให้แกหมดแล้ว”
(น้องณี: ผู้ดูแลรายที่ 3)
5. ศรัทธาองค์อัลเลาะห์
ผูด้ แู ลยึดหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้ผู้ดูแลมีความ
ศรัทธาและเชือ่ อย่างทีส่ ดุ ในความสามารถของพระเจ้าทีม่ คี วาม
ส�ำคัญกับทุกๆ ช่วงของการดูแลผู้ป่วย ดังค�ำกล่าว
		
“เราเชื่อในอัลเลาะห์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด เรามี
พระเจ้าไว้ยึดนะ...การละหมาด จิตใจจะปลอดโปร่ง ได้นึกถึง
พระเจ้า เราจะได้อยู่กับพระเจ้า ความเครียดก็จะได้ปลดปล่อย
ออกไป”
(น้องน๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 7)
โลกของความสัมพันธ์
ผู้ดูแลสะท้อนความหมายในโลกของความสัมพันธ์          
4 ลักษณะ ดังนี้คือ
1. ดูแลบนพื้นฐานของความรักความผูกพัน
ผูด้ แู ลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยแบบสามีภรรยา       
เล่าว่า การดูแลเกิดจากความรักความผูกพันทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้
ชีวติ อยูร่ ว่ มกันมานาน อยูเ่ คียงข้างกันและร่วมทุกข์รว่ มสุขกันมา
ประกอบกับความดีของผู้ป่วยที่มีต่อครอบครัว ด�ำรงตนอยู่ใน
ศาสนาและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ท�ำให้ผู้ดูแล
ไม่ทอดทิง้ และให้การดูแลผูป้ ว่ ยบนพืน้ ฐานความรักความผูกพัน
ดังค�ำกล่าวต่อไปนี้
		 “อยูก่ นั มานาน ก็ตอ้ งดูแลกันไป เจ็บป่วยไม่สบาย
ช่วยกันดูแล...อยู่กันมาเกือบ 40 ปี ล�ำบากด้วยกัน เจ็บป่วยก็
ต้องดูแลกัน เราแข็งแรงเราก็ต้องดูแลเขา ก็อยู่ด้วยกันมานาน
เวลาไม่สบายก็ดูแลกันไป...มันผูกพันกันนะ...”
(ม๊ะย๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 1)
2. การตอบแทนบุญคุณ
ผู้ดูแล 6 ราย ใน 9 ราย มีความสัมพันธ์เป็นบุตร
ของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนจะต้อง
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ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
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ปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ผู้ดูแลนึกถึงบุญคุณที่
บิดามารดาเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น เมื่อยามที่ท่านเจ็บ
ป่วยหรือล�ำบาก ก็ต้องช่วยเหลือดูแลเพื่อตอบแทนบุญคุณ          
ดังค�ำกล่าวต่อไปนี้
		 “นีค่ อื เราท�ำหน้าทีแ่ ล้วค่ะ หน้าทีข่ องลูกแล้วค่ะ...
ยังไงแมะเคยท�ำให้เราอย่างนั้นแล้ว ท�ำไมเราจะท�ำไม่ได้…คือ
เป็นหน้าที่ที่ต้องท�ำ…คือหน้าที่ของลูก ต้องดูแลคะ”
(น้องนี: ผู้ดูแลรายที่ 3)
		 “เพราะเราเรียนศาสนามามากแล้ว ผมถือว่า
การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาเช่นกัน
เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้ดูแลพ่อแม่ (น�้ำเสียงสั่นครือ)
ผมไม่เคยละเลยเลย...ผมก็อ่านหะดิษ (ค�ำพูด การกระท�ำ และ
การยอมรับ) หลายๆ หะดิษเขาก็บอกว่าให้เราดูแลพ่อแม่…
ถ้าเราท�ำให้พ่อแม่โกรธ เหมือนเราท�ำให้อัลเลาะห์ตะอาลา
(องค์อัลเลาะห์) โกรธเหมือนกัน คนที่ไม่สนใจพ่อแม่ อัลเลาะห์
จะไม่ให้เจริญในทางดุลยา (โลกปัจจุบัน) หรอกนะ”
(พี่ซ้น: ผู้ดูแลรายที่ 8)
3. ด้วยรักและผูกพัน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะท้ายส่วน
ใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ เมือ่ เข้าสูร่ ะยะสุดท้าย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเล่าว่า ผูป้ ว่ ย
มุสลิมส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาอยู่กับลูกหลานที่บ้าน ซึ่งขณะ
อยู่บ้านจะมีเพื่อนบ้านในชุมชน ติดตามเยี่ยม มาอ่านคัมภีร์อัล
กุระอ่าน ดูอาร์ (ขอพร) หรือขอมาอัฟ (ขอขมาและอโหสิกรรม)
แก่ผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุข ดังค�ำกล่าว
		
“คนมาเยี่ยมทุกวัน บางคนมาขอมาอัพ (การ
ขอโทษและยกโทษให้)”
(ม๊ะย๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 1)
4. สะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้ป่วย
เมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายและใกล้เสียชีวิต          
ผู้ดูแลท�ำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้ป่วย         
ผู้ดูแลคอยเตือนให้ผู้ป่วยระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาหรือเมื่อ       
มีโอกาสเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยลืมพระเจ้า เพราะผู้ดูแลเชื่อว่าการ              
ทีผ่ ปู้ ว่ ย ได้ระลึกถึงพระเจ้านัน้ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ พร้อมกับ         
พระเจ้าและเสียชีวิตในศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่มุสลิมทุกคน
ต้องการ ดังค�ำกล่าว
		
“ก็ตอ้ งคอยบอกให้แกมูจบั๊ (การระลึกถึงพระเจ้า)
ต้องบอกให้นอน ให้นอนหลับ ให้แกนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา
แกจะได้ไม่ลืม...มูจ๊ับให้มากๆ ถ้าแกต้องตายก็ให้แกตายใน
ศาสนา...เราก็อ่านหนังสือให้”
(ม๊ะย๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 1)

โลกของสถานที่
ผู ้ ดู แ ลสะท้ อ นความหมายในโลกของสถานที่
3 ลักษณะดังนี้คือ
1. บ้านมีความหมายและความส�ำคัญ
เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยอาการก� ำ เริ บ จากภาวะของเสี ย คั่ ง             
มี ห ายใจเหนื่ อ ยหอบ ผู ้ ดู แ ลจะน� ำ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า รั ก ษาตั ว ที่                         
โรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยต้องการกลับบ้าน เพื่ออยู่กับลูกหลาน       
อันเป็นที่รัก ผู้ดูแลขออนุญาตแพทย์น�ำผู้ป่วยกลับบ้าน บ้าน       
เมื่ออยู่ผู้ดูแลสังเกตว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นกว่าอยู่ที่โรงพยาบาล
และมีความสุข ดังค�ำกล่าว
		
“อาการดีกว่าอยู่ รพ. หน้าตาสดใส อาการที่
สับสนหาย กลับมาเหมือนเดิม อยู่ รพ. แกบ่นอยากกลับบ้าน...
ก็เลยกลับบ้านดีกว่า…อยู่บ้านข้าวกินได้…ตอนอยู่ รพ. กับตอน
ที่มาอยู่บ้านผิดกันนะ อยู่ รพ. กินไรไม่ได้ พอกลับมาบ้านกินได้
หน้าตาสดชื่น”
(พี่มาเรียม: ผู้ดูแลรายที่ 5)
2. พระเจ้าอยู่ในใจทุกที่
ผู้ดูแลเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในใจในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใดผู้ดูแลจะระลึกถึงพระเจ้าได้เสมอ ดังค�ำกล่าวต่อไปนี้
		 “เราจะอ่านอัลกุรอ่านให้แกฟัง จะอ่านฮะยัตกุซี
(บทหนึ่งในอัลกุรอ่าน) ตลอดเลย ท�ำให้รวบรวมจิตใจอยู่ที่
พระเจ้าได้เหนือสิ่งอื่นใด บางทีเราไม่เข้าใจความหมายของมัน
แต่ด้วยความเป็นมุสลิมของเรา เราลึกซึ้งถึงตรงนั้น เราเข้าถึง
อัลเลาะห์ ใจเราก็อยู่กับอัลเลาะห์แล้ว ไม่ว่าอยู่ไหน”
(น้องน๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 7)
3. พระเจ้าก�ำหนดสถานที่ตาย
ผูด้ แู ลเล่าว่าไม่วา่ ผูป้ ว่ ยจะอยูแ่ ละตายทีใ่ ด ผูด้ แู ล
ก็ให้การดูแลเหมือนกันและเต็มที่ที่สุด หน้าที่ของผู้ดูแลคือ       
ต้องติดตามดูแลในทุกๆ ที่ เพราะเชื่อว่าอัลเลาะห์เท่านั้นเป็น       
ผู้ที่ก�ำหนดสถานที่ตาย เมื่อถึงเวลาทุกคนต้องตายจะที่บ้าน        
โรงพยาบาลหรื อ ที่ อื่ น ๆ ก็ ต าม ไม่ มี ใ ครสามารถหลี ก เลี่ ย ง         
ความตายได้ ดังค�ำกล่าว
		
“แต่มาคิดอีกทีนะ เมื่อถึงเวลาที่แกต้องไปไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหน ก็ต้องไปอัลเลาะห์ให้แกอยู่แค่นี้”
(พี่มัสนีย์: ผู้ดูแลรายที่ 6)
โลกของเวลา
ผูด้ แู ลสะท้อนความหมายในโลกของเวลา 2 ลักษณะ
ดังนี้คือ
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The experiences of Muslim Primary Caregivers Caring for Patients with
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1. เวลามีค่าและมีความหมาย
ผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน จึง
ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพือ่ ช่วยให้อาการผู้ป่วยดีขนึ้ และมีชีวติ ที่
ยาวนาน แม้วา่ เวลาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันเหลือน้อยลงก็ตาม ผูด้ แู ลจึงต้อง
ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุด ดังค�ำกล่าว
		
“อยากให้เขามีชวี ติ ยืนยาว ให้อยูก่ บั เรากับลูกไป
นานๆ ถึงจะรู้ว่าคงอีกไม่นาน แต่เราก็ยังอยากให้เขาอยู่กับเรา
สิ่งไหนที่เขาอยากท�ำเราก็ท�ำให้หมดแล้ว”
(ม๊ะย๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 1)
2. เวลาของชีวิตลิขิตโดยองค์อัลเลาะห์
ผู้ดูแลเล่าว่าผู้ดูแลไม่สามารถล่ว งรู้เวลาของ        
ชีวิตได้ และเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ก�ำหนดให้ผู้ป่วยหายและตาย
เมื่อถึงเวลาที่ผู้ป่วยต้องตายสามารถยอมรับและท�ำใจได้ ไม่คิด
โทษใคร ดังค�ำกล่าว
		
“ทุ ก อย่ า งอั ล เลาะห์ ก� ำ หนดมาแล้ ว …สุ ด ท้ า ย
อัลเลาะห์จะให้เราแบบไหน เรารับได้หมด…อัลเลาะห์ให้แกมา
อยู่กับเราเท่านี้ เราก็เอาเท่านี้ คนมันถึงเวลา…อัลเลาะห์ให้แก
อยูเ่ ท่านัน้ ก็นะ เรายอมรับได้ถงึ เวลาต้องไปถึงเวลาต้องไปอยูก่ บั
อัลเลาะห์แล้ว ใครก็ห้ามไม่ได้”
(ม๊ะย๊ะ: ผู้ดูแลรายที่ 1)
		
“แล้วแต่พระเจ้า อัลเลาะห์ก�ำหนดมา จะอยู่จะ
หายหรือไม่หายนัน้ ไม่ได้โทษใคร ขึน้ กับอัลเลาะห์คนเดียวทีเ่ ป็น
ผู้ก�ำหนด อัลเลาะห์บอกแล้วว่าถ้าไม่สบายให้รักษา ถ้าไม่รักษา
ก็ไม่ดีเหมือนกัน จะหายไม่หายแล้วแต่อัลเลาะห์”
(จิเม๊าะ: ผู้ดูแลรายที่ 2)

อภิปรายผลการวิจัย

ความหมายของประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิม
ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยไตเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา          
แบบประคับประคอง ซึ่งสะท้อนในโลกของตัวเอง โลกของ       
ความสัมพันธ์ โลกของสถานทีแ่ ละโลกของเวลา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
โลกของตัวเอง
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ดู แ ลหลั ก มุ ส ลิ ม ได้ ใ ห้        
การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่รับรู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังจนกระทั่ง       
เข้าสู่ระยะสุดท้ายและเสียชีวิต ผู้ดูแลจึงเกิดความเหนื่อยล้า       
แต่ก็พยายามให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด จึงรู้สึกภูมิใจที่ได้       
เป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลผูป้ ว่ ย สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์มุสลิมระยะสุดท้าย10 นอกจากนี้ผู้ดูแล
พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือตลอดเวลาและเป็นที่พึ่งให้กับ
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ผู ้ ป ่ ว ยได้ ใ นทุ ก ๆ เรื่ อ ง ผู ้ ดู แ ลจึ ง ต้ อ งท� ำ ตั ว ให้ เ ข้ ม แข็ ง และ         
พร้อมให้การช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วยเห็นว่าการดูแลไม่ได้เป็น         
การสร้างความล�ำบากให้กบั ผูด้ แู ลแต่อย่างใด ผูด้ แู ลต้องมีจติ ใจ
อารมณ์ ที่มั่นคงเข้มแข็ง อดทนต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวที่มา
กระทบต่อความรู้สึกและสามารถจัดการได้เพื่อแสดงให้รู้ว่า
ตนเองพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยอยู ่ เ สมอจากการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย         
สะท้อนให้เห็นว่าผูแ้ ลมีความศรัทธาองค์อลั เลาะห์ พบว่าทุกช่วง
เวลาของการดูแล จะมีพระเจ้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การได้ระลึก
ถึงพระเจ้าตลอดเวลาและการเสียชีวิตในศาสนา การระลึกถึง
พระเจ้าจะช่วยให้ผู้ดูแลและผู้ป่วยมีจิตใจที่สงบ ไม่วุ่นวายและ
ไม่ทุกข์ทรมานสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในผู้แลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายจากโรคเรื้อรังพบว่ารากฐานที่แข็งแกร่งของสุข
ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ ดู แ ลมุ ส ลิ ม คื อ หลั ก ค� ำ สอนของ
ศาสนาอิสลาม11, 12
โลกของความสัมพันธ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ดู แ ลหลั ก มุ ส ลิ ม ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยในฐานะสามีภรรยา ใช้ชวี ติ ร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน
มานาน การดูแลผูป้ ว่ ยจึงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรักความผูกพัน
ขณะที่ผู้ดูแลหลักมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในฐานะบุตร
การดูแลผู้ป่วยจึงเป็นหน้าที่และการตอบแทนบุญคุณ และ           
ด้วยบทบัญญัตขิ องศาสนาอิสลามได้กำ� หนดหน้าทีข่ องลูกทีม่ ตี อ่
พ่อแม่ ลูกต้องให้ความส�ำคัญต่อพ่อแม่ รองจากการเคารพภักดี
ต่ อ องค์ อั ล เลาะห์ ให้ ค วามรั ก เคารพนอบน้ อ มและเชื่ อ ฟั ง             
ให้ความกตัญญู ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ ให้การดูแลเมื่อถึงวัยชรา7,13
ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณและการท�ำ
หน้าที่ในฐานะมุสลิมที่ดี นอกจากนี้ผู้ดูแลหลักดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ้าน ท�ำให้การดูแลทางสังคมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์จากคนรอบข้าง ซึง่ มุสลิมถือว่าการเยีย่ มผูป้ ว่ ยเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระท�ำ  ผู้ที่ไปเยี่ยมจะท�ำการขอพรจากพระเจ้าให้
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และเมื่อผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมท�ำให้ผู้ป่วย
รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า เกิดก�ำลังใจ เกิดความอบอุน่ รูส้ กึ ถึงความ
ปรารถนาดีที่ญาติมิตรได้มอบให้ ท�ำให้เกิดพลังในการต่อสู้กับ
โรค ด้วยเหตุนี้ท่านศาสดามูฮัมหมัดจึงส่งเสริมการเยี่ยมเยียน
เมื่อยามเจ็บป่วย13, 14 ผลการศึกษายังพบอีกว่า การดูแลผู้ป่วย
ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลหลักมุสลิม ผู้ป่วยและ
พระเจ้า เพราะผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลหลักมุสลิมเชือ่ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยพระเจ้าเป็นผู้ก�ำหนดทั้งสิ้น ผู้ดูแลหลักมุสลิม
จะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับพระเจ้า ผู้ดูแล
ขอพรจากพระเจ้าเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีชวี ติ ทีย่ าวนานขึน้ และพยายาม
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ประสบการณ์ผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา

กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ระลึกถึงพระเจ้าด้วยตนเอง โดยวิธีการมูจั๊บ
การขอดุอาร์ การอ่านอัลกุรอ่าน แต่ถา้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ ตัว ระดับ
ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถจะระลึกถึงพระเจ้า
ได้ด้วยตนเอง ผู้ดูแลจะขอพรจากพระเจ้าด้วยตัวของผู้ดูแลเอง        
ซึง่ เป็นการดูแลในมิตทิ างจิตวิญญาณในระยะท้ายของชีวติ 13,15,16
โลกของสถานที่
จากการศึกษาพบว่า การทีผ่ ้ดู แู ลเอาใจใส่ดแู ลผูป้ ว่ ย
ในช่วงสุดท้ายทีบ่ า้ น เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รสู้ กึ ถึงความรักความอบอุน่
ที่สัมผัสได้จากบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อน ลูกหลาน
บ้านเป็นสถานทีท่ ผี่ ปู้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ มานาน การรักษาตัวทีบ่ า้ นไม่
ทุกข์ทรมานเท่าที่โรงพยาบาล ไม่ต้องสอดใส่สายและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด บ้านจึงเป็นสถานที่สุดท้ายที่         
ผู้ป่วยมุสลิมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตกับ
บุคคลอันเป็นที่รัก มีลูกหลานคอยดูแลช่วยเหลือ ไม่รู้สึกโดด
เดี่ยว มีเพื่อน มีก�ำลังใจ ตัดสินใจร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยได้17 นอกจากนี้ด้วยสังคมของชาวมุสลิมที่ก�ำหนด
ให้มกี ารเยีย่ มเยียนผูเ้ จ็บป่วยและใกล้เสียชีวติ บ้านถึงเป็นสถาน
ที่ที่สามารถเปิดให้เครือญาติและเพื่อนบ้านมาเยี่ยมได้ตลอด
เวลา13, 16 เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะใกล้ตาย ผู้ดูแลต้องการให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตในศาสนาและเสียชีวิตไปพร้อมกับพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่
มุสลิมทุกคนปรารถนา การได้ระลึกถึงพระเจ้า ได้แก่ การมูจั๊บ
การอ่านยาซีน การอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน ซึง่ บทยาซีนคือบทหนึง่
ของอัลกุรอ่านที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้พบกับอัลเลาะห์ การได้อ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน การระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา เปรียบเสมือน
พระเจ้าอยู่กับมุสลิมตลอดเวลาและพระเจ้าไม่ทอดทิ้ง16 ผู้ดูแล
จึงรูส้ กึ ว่าพระเจ้าอยูใ่ นใจทุกทีส่ อดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ของมูฮมั หมัดและคณะ12 พบว่าผูป้ ว่ ยมุสลิมต้องการมีชวี ติ อย่าง
สงบด้วยการร�ำลึกถึงอัลเลาะห์ นอกจากนีจ้ ากการศึกษายังพบว่า
ผู ้ ดู แ ลเชื่ อ ว่ า พระเจ้ า เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดความตาย ซึ่ ง ตามหลั ก
ศาสนาอิสลามเชื่อว่าความตาย คือ สภาวะที่ถูกก�ำหนดไว้ล่วง
หน้าและเฉพาะเจาะจงโดยอัลเลาะห์เท่านัน้ ตามทีไ่ ด้ถกู จ�ำแนก
ในคัมภีร์อัลกุรอานและความตายของมนุษย์นั้นเป็นการเริ่มต้น
ของชีวิตในโลกหน้า หรือเป็นสะพานไปสู่ชีวิตหลังความตาย         
ซึ่งเป็นโลกอันนิรันดร์7, 18 ผู้ดูแลจึงเชื่อว่าจะเป็นโรงพยาบาล      
หรือบ้าน เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าก�ำหนดความตาย ไม่มีใคร
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตามคัมภีร์อัลกุรอาน มุสลิมทุกคนจึงต้อง
ตระหนักถึงความตายตลอดเวลา เพราะไม่รู้จะกลับไปสู่ความ
เมตตาของพระองค์เมื่อใดเมื่อถึงเวลาทุกคนต้องตายจะที่บ้าน
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โรงพยาบาลหรื อ ที่ อื่ น ๆ ก็ ต าม ไม่ มี ใ ครสามารถหลี ก เลี่ ย ง         
ความตายได้
โลกของเวลา
จากการศึกษาพบว่า การมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยเป็น
ความหวังและความต้องการของผู้ดูแลทุกราย ถึงแม้ผู้ดูแล          
จะรับรู้ว่าผู้ป่วยจะต้องจากไปในเวลาไม่นาน ผู้ดูแลจึงแสวงหา
วิธีการรักษาที่จะช่วยยืดเวลาการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้นานขึ้น
ดังนั้นผู้ดูแลจึงเห็นว่าเวลามีค่าและมีความหมายและมุสลิมเชื่อ
ว่าพระเจ้าเป็นผู้ก�ำหนดเวลาของการมีชีวิตอยู่และพระเจ้าเป็น
ผู้ก�ำหนดความตาย12 ผู้ดูแลก็จะพยายามเข้าถึงศาสนาและ
มีช่วงเวลาของการอยู่กับพระเจ้าให้มากขึ้น โดยการละหมาด
ดูอาร์มูจั๊บอ่านอัลกุรอ่าน เพื่อขอพรจากพระเจ้าหวังให้ผู้ป่วย      
มีอาการดีขนึ้ และเมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องจากไปก็สามารถท�ำใจ
ยอมรับการสูญเสียได้18

ข้อเสนอแนะ

พยาบาลควรทั ก ษะการพยาบาลข้ า มวั ฒ นธรรม       
โดยมีความเข้าใจในความเชื่อและความศรัทธาของผู้ใช้บริกา19
โดยการประเมินความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล และร่วม
วางแผนกับผูด้ แู ลหลักในการดูแลผูป้ ว่ ยตามความเชือ่ พยาบาล
ควรเปิดโอกาสให้ญาติผู้ดูแลให้การดูแลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ และการได้ระลึกถึงพระเจ้าไม่ว่าด้วยวิธี
การใดๆ ก็ตาม เช่น การขอดุอาร์ การอ่านอัลกุรอ่าน การ
ละหมาด เป็นต้น เพือ่ แสดงให้เห็นว่าพยาบาลเข้าใจในประเพณี
วัฒนธรรมและความเชื่อของผู้ป่วยและผู้ดูแล นอกจากนี้ควรมี
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลการดูแลผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายมุสลิมที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองใน            
ผู้ดูแลหลักมุสลิม
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