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บทคัดย่อ

การดูแลแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่มีความจ�ำเพาะแต่ละกรณีไม่มีสูตรส�ำเร็จ  พยาบาลผู้ดูแลจึงต้องใช้ทักษะทั้ง
ศาสตร์และศิลป์  ประยุกต์ใช้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก  อีกทั้งยังต้องพิจารณาศรัทธา ความหวัง  ความเชื่อ  
ปูมหลังและบริบทของผู้ป่วยและญาติด้วย   เพื่อให้เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยอยู่บนพื้นฐานของการรับรองสิทธิของผู้ป่วย
ในการตัดสินใจที่จะได้รับการตอบสนองตามความปรารถนาครั้งสุดท้าย
การพยาบาลแบบประคับประคองส�ำหรับพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินยั นัน้ มีความส�ำคัญเมือ่ พระสงฆ์อาพาธ
ด้วยโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด เนื่องจากพระสงฆ์นั้นมีการบวชเรียนแตกต่างกัน บางรูปบวชเรียนนานห่างจากญาติเป็นเวลานาน
ก็ไม่มีญาติคอยดูแล เมื่อความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นบทบาทส�ำคัญของพยาบาลที่ต้องให้การดูแล
และตามสิทธิการรักษาพระสงฆ์อาพาธ ดังนั้นเพื่อให้การดูแลแบบประคับประคองเกิดขึ้นในบริบทของพระสงฆ์ การดูแลภายใต้
หลักพระธรรมวินัยจึงมีความหมายและความส�ำคัญที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พระอาพาธโดยเฉพาะด้านมิติจิตวิญญาณ เพื่อให้คงไว้
ซึง่ การปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามความปรารถนาของพระอาพาธ อันน�ำไปสูก่ จิ กรรมการพยาบาลแบบประคับประคองที่
ดีส�ำหรับพระสงฆ์ต่อไป
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Abstract

Palliative care is a special care for each patient that it is not specific formula in each nursing care.   
The nurses who care patients need to use the skill both in art and science by using integrations of western
medicine and alternative medicine. Moreover, the nurses should consider in faith, hope, believe, life history
and context of patient and family for appropriate of each patient that depend on the right or living will to
choose when the end of life is coming.
Palliative care nursing for Buddhist Monk illness following dharma discipline (Tripitaka) is an importance.
If the monks have illness in the incurable disease and  the perception of monks depend on the period of time
to be the monk life, when they  get sick and they need palliative care with the condition of no relative support,
so it is an important role of nurses in caring following the right in welfare of monk patient.
Hence, palliative care with the monk context following the dharma discipline (Tripitaka) has the
meaning and it has an important to increase quality of life of the illness of the monks especially in
psychological aspect in dharma practice following the wish of monk. That leads to set the nursing activities of
good palliative care for the monks.
Keyword: Palliative care nursing for Buddhist Monk illness, dharma discipline (Tripitaka)

บทนำ�

การดูแลแบบประคับประคองเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด
จนกระทัง่ ป่วยและอยูใ่ นระยะท้าย หรือก�ำลังจะเสียชีวติ จากโรค  
โดยสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะส�ำหรับโรคนั้นๆ  
โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับทราบ
ข้อมูลการเจ็บป่วยรวมทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดง
ความต้องการของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
แนวทางการรักษาและเป้าหมายของการดูแลรักษา เน้นการมี
ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและยอมรับความตายเป็นธรรมชาติ       
ของทุกชีวิต รวมถึงเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ หรือวิธกี ารรักษาใดๆ เพียงเพือ่ ยือ้ ความทรมานของผูป้ ว่ ย
โดยไม่เพิ่มคุณภาพชีวิต1 ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับวิธีการ
รักษาที่เป็นการเร่งหรือท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการด�ำเนิน
โรคเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การดู แ ลที่ มี ค วาม
จ�ำเพาะแต่ละกรณีไม่มีสูตรส�ำเร็จ ผู้ดูแลจึงต้องใช้ทักษะทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ประยุกต์ใช้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและ       
การแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังต้องพิจารณาศรัทธา ความเชื่อ        
ปู ม หลั ง และบริ บ ทของผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ด ้ ว ย เพื่ อ ให้ เ หมาะ            
ส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยอยู่บนพื้นฐานของการรับรองสิทธิ
ของผู ้ ป ่ ว ยในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะได้ รั บ การตอบสนองตาม             
ความปรารถนาครั้งสุดท้ายของตนเอง2,3

ความเจ็บป่วยย่อมเกิดได้กบั ทุกผูค้ น รวมถึงพระสงฆ์
เมื่ออาพาธด้วยโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด พระสงฆ์บางรูป        
บวชเรียนมานานและขาดการติดต่อกับญาติ หรือบางรูปก็ไม่มี
ญาติคอยดูแล เมื่อเกิดความเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลแบบ
ประคั บ ประคองจึ ง เป็ น บทบาทหนึ่ ง ของพยาบาลที่ ต ้ อ งให้         
การดูแลและตามสิทธิการรักษาพระสงฆ์อาพาธ ดังนั้นเพื่อ
ให้การดูแลแบบประคับประคองเกิดขึ้นในบริบทของพระสงฆ์
การดูแลภายใต้พระธรรมวินัยจึงมีความหมายและความส�ำคัญ
ที่ จ ะเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ พ ระอาพาธโดยเฉพาะด้ า นมิ ติ จิ ต
วิญญาณของการปฏิบัติกิจวัตรสงฆ์4

การพยาบาลแบบประคับประคองสำ�หรับพระสงฆ์อาพาธ
ภายใต้หลักพระธรรมวินัย4

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในพระอาพาธ
หรื อ การบริ บ าลพระอาพาธแบบประคั บ ประคอง หรื อ                    
การบริบาลเพื่อบรรเทาอาการ หมายถึง วิธีการดูแลพระสงฆ์        
ที่อาพาธด้วยโรคที่รักษาไม่หายขาด มีแนวโน้มที่ทรุดลง หรือ
มรณภาพจากตัวโรคในอนาคต หรืออาพาธอยู่ในระยะสุดท้าย
ของชีวิต (End of Life) เน้นการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม
มิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งพระสงฆ์ ครอบครัว
และพระ คิลานุปัฏฐาก โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของทั้งพระอาพาธและครอบครัว ที่จะท�ำให้พระ
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อาพาธได้มรณภาพอย่างสงบตามวิถีพุทธ ตลอดจนการดูแล
ครอบครัวและญาติภายหลังการมรณภาพ (Bereavement
Care) ดังนั้นการพยาบาลตามมิติต่างๆ ควรค�ำนึงถึงดังต่อไปนี้
มิติด้านร่างกาย ได้แก่ การบรรเทาความปวด และ
การจัดการอาการรบกวนต่างๆ การเพิม่ ความสุขสบาย โดยเน้น
การพักผ่อน การจ�ำวัด การฉันอาหาร การขับถ่าย การฟื้นฟู
สภาพร่างกายโดยการท�ำกายภาพบ�ำบัด และป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ เช่ น ใช้ ที่ น อนลม
และพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
มิตดิ า้ นจิตใจ และอารมณ์ ได้แก่  การจัดสิง่ แวดล้อม
เพื่อการเยียวยา (Healing Environment) การสวดมนต์             
ทุกวันพระร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ พระอาพาธ และญาติ         
การจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนา การใช้ระบบ Nurse Case  
Manager (พยาบาลเจ้าของไข้) เพื่อพูดคุย รับฟัง ค้นหาสิ่ง        
ค้างคาใจ และด�ำเนินการตามความประสงค์ของพระอาพาธ  
การจัดกิจกรรม Group support เพื่อให้ก�ำลังใจระหว่าง           
พระอาพาธด้วยกัน
มิ ติ จิ ต วิ ญ ญาณ ได้ แ ก่ การจั ด ตั้ ง หิ้ ง พระส� ำ หรั บ         
กราบไหว้ และท�ำวัตรเช้า วัตรเย็น เพื่อส่งเสริมคุณค่าในการ
ปฏิบตั กิ จิ ของสงฆ์ จัดพืน้ ทีเ่ ป็นสัดส่วน สงบ เพือ่ ส่งเสริมการท�ำ
สมาธิ การเจริญสติ การใช้เทคนิคในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
เพือ่ ให้พระอาพาธสามารถปรับตัวได้ตอ่ การเปลีย่ นแปลง ใช้ชวี ติ
ที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า และสามารถเผชิญความตายได้อย่าง
สงบ การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ถวายสังฆทาน ขอขมา
อโหสิกรรม การประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณ ค้นหา
ความเชื่อ และความศรัทธา รวมถึงสิ่งค้างคาใจที่พระอาพาธ
ต้องการท�ำในวาระสุดท้าย
มิ ติ ด ้ า นสั ง คม และการดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ วั ด /บ้ า น        
ได้แก่ การเน้นให้พระคิลานุปัฏฐาก ญาติ และจิตอาสามีส่วน
ร่วมในการดูแล การเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่อง
ผลิตออกซิเจน เครือ่ งดูดเสมหะ ทีน่ อนลม เตียงรวมทัง้ เวชภัณฑ์
และยาต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลระหว่างอยู่วัด/บ้าน ประสาน         
ผู้ดูแลติดตามต่อเนื่อง และมีระบบให้ค�ำปรึกษาปัญหาการดูแล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การจัดตั้งกองทุนในการพาพระอาพาธกลับ
วั ด /บ้ า น ลั ก ษณะของการดู แ ลแบบประคั บ ประคองที่ วั ด           
หรือบ้าน (Palliative care in temple/home setting) ปัจจุบนั
มีโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองเพือ่ บรรเทาความทุกข์
ทรมานต้องมีแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมในทีมงานอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ต้องมีทีมงานพร้อมเข้ารับสถานการณ์ให้การบ�ำบัด
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ความปวด และการจัดการอาการรบกวนต่างๆ  พระอาพาธ วัด
และครอบครัวถูกน�ำเข้ามาร่วมเป็นหน่วยหนึ่งของการให้การ
ดูแล มีการส่งต่อติดตามดูแลที่วัดหรือบ้าน               มีการเต
รียมพร้อมส�ำหรับความตายที่จะมาถึง5
พระธรรมวินัยพระภิกษุสงฆ์มีหน้าที่อันส�ำคัญที่สุด
ในทางพระธรรมวินัยการรักษาตัวอย่าให้มีโทษทางพระวินัย      
เป็นสิง่ ส�ำคัญ การรักษาตัวนัน้ พระภิกษุสามเณรบางรูปบางครัง้
ไม่สามารถจะให้บริสุทธิ์เท่าที่ควรได้ เพราะคฤหัสถ์หรือบุรุษ
สตรี หรือทายกทายิกา ผู้ไม่รู้วินัยของสงฆ์ และมีธุระเกี่ยวข้อง
กับพระสงฆ์ในวาระต่างๆ เช่นในการท�ำบุญ แต่ท�ำไม่ถูกต้อง
ตามพระวินัย บางครั้งพระสงฆ์เกรงใจคฤหัสถ์ บางครั้งคฤหัสถ์
เกรงใจสงฆ์ จึงท�ำให้สงฆ์ต้องอาบัติ คือต้องโทษทางพระวินัย
ขณะเดียวกันนั้นพระสงฆ์ได้บาปต้องโทษไม่บริสุทธิ์6 ดังนั้น         
การปฏิบัติการพยาบาลตามพระธรรมวินัยดังนี7้
พระธรรมวินยั ในด้านการถวายสิง่ ของแด่พระสงฆ์
เมื่อเตรียมสิ่งของจะถวายแด่สงฆ์ ถ้าพระแนะน�ำให้
ถวายเฉพาะตัวท่านเอง หรือให้ถวายเฉพาะพระรูปใดๆ ก็ตาม
ไม่ต้องถวายตามค�ำแนะน�ำนั้น (ปัตตวรรค ข้อ ๑๐-สหธรรมิก
วรรค ข้อ ๑๒) บุรุษ-สตรี ที่ไม่ใช่ญาติของพระ แม้จะเป็น          
เขย สะใภ้ หรือภรรยาเก่าของพระ (ปุราณทุติยิกา) หากมิได้
เกี่ยวข้องทางสายโลหิต ก็ชื่อว่ามิใช่ญาติ ถ้ามีศรัทธาจะให้พระ
ขอปัจจัย ๔ หรือสิ่งของต่างๆ จากตนได้ ก็ต้องปวารณา คือเปิด
โอกาสให้พระขอได้โดยลักษณะ ๔ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง        
คือ ก�ำหนดปัจจัยหรือสิ่งของ เช่น จีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง
ยา หนังสือ สมุด ปากกา ฯลฯ  ก�ำหนดเวลา คือให้ขอได้ตลอด
เท่านั้นวัน เท่านั้นเดือน เท่านั้นปี ตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงเท่าไร
ก�ำหนดทั้งปัจจัย-สิ่งของ และเวลา  ไม่ก�ำหนดทั้งปัจจัย สิ่งของ
และเวลา ถ้าจะให้ขอได้เป็นนิตย์ ต้องบอกว่า นิมนต์ขอได้ตลอด
กาลเป็นนิตย์ เมื่อปวารณาแล้ว ถ้าพระขอเกินก�ำหนดหรือ         
เกิน ๔ เดือน ไม่ควรถวาย เว้นไว้แต่ตนปวารณาอีก หรือปวารณา
เป็นนิตย์ (อเจลกวรรค ข้อ ๗)
การนอนพักกับพระสงฆ์
ผู้ชายเมื่อนอนในห้องหรือมุ้งกับพระครบ ๓ คืนแล้ว
ต้องเว้นเสีย ๑ คืน ต่อไปจึงนอนได้อีก (มุสาวาทวรรค ข้อ ๕)
ส่วนสตรี ห้ามนอนในที่มุง ที่บัง อันเดียวกับพระแม้ในคืนแรก
(มุสาวาทวรรค ข้อ ๖)
การถวายอาหาร
ถ้าพระที่มิใช่ญาติและตนไม่ได้ปวารณาไว้ และ            
พระไม่ได้อาพาธจะขอสิ่งของไม่ได้ คือข้าวสุกที่ระคนด้วย        

Palliative care nursing for Buddhist Monk illness following
dharma discipline (Tripitaka)

เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ปลา เนื้อ นมสด นมส้ม  
แม้อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ควรถวาย แต่ถา้ ขอเพือ่ ผูเ้ ป็นไข้ควรถวาย
โดยแท้ (โภชนวรรค ข้อ ๙) และเมื่อประเคนอาหารหรือยา
เป็นต้น ทุกอย่างที่พระจะต้องกลืนกิน (ฉัน) ต้องประเคน              
ให้ถกู วิธี ดังนีภ้ าชนะหรือห่อของนัน้ ไม่ใหญ่หรือหนักจนเกินไป
ยกคนเดียวได้อย่างพอดี เข้าอยู่ในหัตถบาสของพระ ห่างจาก
พระประมาณ ๑ ศอก เป็นส่วนสุดของสิ่งของหรือของบุคคล         
ผู้ประเคน น้อมกายถวายด้วยความเคารพ กิริยาที่ถวายนั้น      
ถวายด้วยมือหรือของที่เนื่องด้วยมือ เช่น ช้อน-ภาชนะก็ได้          
พระรับด้วยมือ หรือของที่เนื่องด้วยมือ เช่น บาตร-ผ้าก็ได้   
(โภชนวรรค ข้อ ๑๐)
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบทโพชฌงค์เป็นพุทธวิธี
ส่งเสริมสุขภาพ7 โดยเป็นหลักธรรมส�ำคัญหมวดหนึ่งรู้จักในชื่อ
ที่เป็นบทสวดมนต์เรียกว่า โพชฌงคปริตรและนับถือกันมาว่า
เป็นพุทธมนต์ส�ำหรับสวดบรรยายธรรมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฟังแล้ว
จะได้หายโรค ส่วนธรรมะที่แสดงนั้นเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญญา
เป็นเรือ่ งของการท�ำจิตใจให้สว่างสะอาดผ่องใสเป็นการรักษาใจ
ซึ่งโพชฌงค์มี ๗ ประการด้วยกันจึงเรียกกันว่าโพชฌงค์ ๗ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ “สติ” สติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดี
แปลว่าความระลึกได้สตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตไว้กับ      
สิ่งนั้นๆ ภาษาธรรมเรียกว่า “อารมณ์” สติท�ำให้สิ่งนั้นอยู่ใน      
การรับรู้ของจิตไม่หลุดลอยไป
องค์ ป ระกอบที่ ๒ “ธั ม มวิ จ ยะ” หรื อ “ธรรม
วิจัย”แปลว่าการวิจัยธรรม คือการใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณา
สอดส่องค้นคว้าธรรมก็คือความจริงความถูกต้องสิ่งที่ดีงาม          
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล หรื อ ค� ำ สอนที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ        
ความจริง
องค์ประกอบที่ ๓ “วิริยะ” วิริยะแปลว่าความเพียร
แปลตามศัพท์ว่าความเป็นผู้กล้าหาญหรือความแกล้วกล้า       
หมายถึงพลังความเข้มแข็งของจิตใจทีจ่ ะเดินทีจ่ ะก้าวหน้าต่อไป
ถึงจะเผชิญอุปสรรคความยุ่งยากความล�ำบากก็ไม่หวั่นหวาด       
ไม่ท้อถอยและมีก�ำลังประคับประคองใจของตัวเองไว้
องค์ประกอบที่ ๔ “ปีติ” ปีติแปลว่าความอิ่มใจ          
หรื อ ความดื่ ม ดํ่ า ความซาบซึ้ ง ปลาบปลื้ ม ปี ติ นี้ เ ป็ น อาหาร           
หล่อเลี้ยงส�ำคัญของจิตใจให้เอิบอิ่มปีตินี้จึงเป็นธรรมที่ควรจะ
สร้างให้เกิดมีในใจของตน
องค์ ป ระกอบที่ ๕ “ปั ส สั ท ธิ ” ปั ส สั ท ธิ แ ปลว่ า          
ความผ่ อ นคลายหรื อ สงบเย็ น ไม่ ก ระสั บ กระส่ า ยไม่ เ ครี ย ด            
แบ่งเป็นกายผ่อนคลายกับใจผ่อนคลายหรือสงบเย็นกายกับ        
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สงบเย็นใจ ตัวที่มักจะมาตามปีติคือพออิ่มใจก็เกิดความผ่อน
คลาย
องค์ประกอบที่ ๖ “สมาธิ” สมาธิแปลว่าความตั้ง        
จิตมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นๆ สติกับสมาธินี้ฟังดูคล้ายกัน
มากความแตกต่างกันคือการท�ำให้จิตอยู่กับสิ่งที่ก�ำหนดเป็น      
สติส่วนการที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่แนบสนิทนั้นเป็นสมาธิเปรียบ         
การเอาเชือกผูกวัวป่าไว้กบั หลักเป็นสติสว่ นการทีว่ วั ป่าลงหมอบ
นิ่งอยู่ใกล้หลักนั้นเปรียบเหมือนเป็นสมาธิสติกับสมาธิท้ังสอง
อย่างนี้ท�ำงานประสานและอาศัยกัน
องค์ประกอบที่ ๗ “อุเบกขา” อุเบกขาแปลว่าความ
วางเฉยในที่นี้หมายถึงความเรียบสงบของจิตที่เป็นกลางๆ ไม่
เอนเอียงไปข้างโน้นข้างนี้และเป็นความเฉยรู้เป็นการเฉยดู       
อย่างรู้ทันและพร้อมที่จะท�ำการเมื่อถึงจังหวะเปรียบจิตที่เป็น
อุเบกขานี้ว่าเป็นจิตที่ทุกอย่างเข้าที่ดี
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ของพระสงฆ์ ใ นแต่ ล ะวั น ของ           
พระสงฆ์มักเริ่มขึ้นแต่เช้าตรู่ วัดป่าหรือสายปฏิบัติอาจตีระฆัง
ปลุกตัง้ แต่ ๓.๓๐ น. ให้ทำ� กิจวัตรส่วนตัวแล้วมาสวดมนต์ทำ� วัตร
ปฏิบัติธรรมพร้อมกันในเวลา ๔.๐๐ น. ส�ำหรับวัดในเมืองวัด
บ้านอาจตีระฆังและท�ำวัตรช้ากว่านี้ หรือบางแห่งอาจไม่มีการ
ท�ำวัตรปฏิบัติธรรมร่วมกันเลยก็ได้ กิจกรรมหลักของพระส่วน
ใหญ่คือการออกบิณฑบาตเมื่อฟ้าเริ่มสว่าง หลังจากฉันเช้าก็จะ
ท�ำภารกิจของแต่ละรูป เช่น เก็บกวาดท�ำความสะอาดกุฏิศาลา
ซักผ้าจีวร ช่วยงานก่อสร้าง งานในวัด หรือของคณะสงฆ์            
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจไปเรียน ไปกิจนิ มนต์ต าม              
ที่รับไว้ ฯลฯ ตกค�่ำจะมีการท�ำวัตรปฏิบัติธรรมร่วมกันอีก          
ครั้งหนึ่ง ตามที่แต่ละวัดจะตกลงเวลาร่วมกันไว้เช่นกัน
งานอดิเรกหรือความสนใจของพระก็อาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละรูป นอกเหนือจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา การอ่าน
ศึกษาพระคัมภีร์ ฟังเทปธรรมะของครูบาอาจารย์ที่สนใจแล้ว  
มีพระจ�ำนวนหนึ่งที่อาจสนใจพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง
สนใจศึกษาการท�ำพิธีกรรมต่างๆ หรือชอบเดินทางท่องเที่ยว
ร่วมปฏิบัติธรรมหรือเข้าร่วมพิธีกรรมที่วัดต่างๆ จัดขึ้นข้อมูล
เหล่านีอ้ าจใช้เป็นจุดเริม่ ต้นในการพูดคุยท�ำความรูจ้ กั ท่าน เป็น
ประเด็นค�ำถามเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิต ความต้องการ
ความสนใจรวมทั้งศึกษาปมปัญหาค้างคาใจต่างๆ ไว้ส�ำหรับ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในชีวิตต่อไป
นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อพระด้วยความเคารพ
ตามมาตรฐานที่สังคมก�ำหนดแล้ว ผู้ให้การดูแลรักษายังต้อง
ค�ำนึงถึงมิติทางสังคมของพระอาพาธในหมู่สงฆ์ด้วยที่มีความ
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การพยาบาลแบบประคับประคองส�ำหรับพระสงฆ์อาพาธ
ภายใต้หลักพระธรรมวินัย

แตกต่างกันไปในแต่ละรูป บางรูปเป็นพระเณรลูกวัดก็อาจเป็น
สังคมเล็กๆ เฉพาะเพื่อนพระในวัดและญาติพี่น้องใกล้ชิดของ
ท่าน เมื่ออาการท่านเข้าสู่ระยะท้ายๆ ควรสอบถามถึงประเด็น
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นพระเณรทีว่ ดั รวมทัง้ กับครอบครัวพีน่ อ้ ง
ที่อาจยังติดค้างคาใจท่าน เช่น ความต้องการให้ติดต่อแจ้งข่าว
อาพาธให้ญาติมิตรรับรู้ ให้มาเยี่ยม หรือมาดูแลค่าใช้จ่าย เรื่อง
ที่อาจเคยบาดหมางโกรธเคืองกันที่ต้องการอภัย-อโหสิกรรม
ปัญหาในครอบครัวของท่าน เรื่องมรดกทรัพย์สิน หนี้สินที่มี
เป็นต้น
หากเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีเพื่อนพระลูกศิษย์ลูกหาคน
รู้จักมาก อาจเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะต�ำบล วิปัสสนาจารย์
เกจิอาจารย์ พระนักเทศน์ เป็นต้น ก็ยิ่งต้องปฏิบัติต่อท่านให้
สมเกี ย รติ ให้ ค วามเคารพ และระมั ด ระวั ง ตั ว เป็ น พิ เ ศษ
คอยอธิ บ ายให้ ข ้ อ มู ล หรื อ เหตุ ผ ลว่ า ที่ ต ้ อ งดู แ ลท่ า นเช่ น นั้ น
เพราะเหตุใด เช่น เพราะห้องไม่ว่าง เพราะอาการของท่าน
รุนแรง หรือเพราะไม่มีผู้อยู่ดูแลได้ตลอดจึงไม่สามารถให้ท่าน
พักห้องพิเศษได้ หรือท�ำให้ตอ้ งจัดให้ทา่ นอยูเ่ ตียงใกล้ๆ พยาบาล
ไม่สามารถจัดให้อยู่ในมุมที่สงบได้ เป็นต้น

การพยาบาลระยะท้ายสำ�หรับพระสงฆ์อาพาธด้วยหลัก
การของ NODA Concept of no one die alone4,7

  
ประเด็นทางสังคมที่ต้องให้ความส�ำคัญสอบถาม       
เพิม่ เติมเมือ่ อาการของท่านใกล้เข้าสูว่ าระสุดท้าย อาจเป็นเรือ่ ง
ภาระหน้าที่การงานของวัดหรือคณะสงฆ์ที่คั่งค้าง หนี้สิน/
ทรัพย์สินที่มีในการก่อสร้างอาคารในวัด การจัดการทรัพย์สิน
ส่ ว นตั ว และสั ญ ญาผู ก พั น ต่ า งๆ ที่ ท ่ า นเคยท� ำ ไว้ เป็ น ต้ น              
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ คั่ ง ค้ า งหรื อ จะมอบหมายต่ อ ให้ ใ ครท� ำ ต่ อ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องท่ า นได้ ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรเตรี ย มพู ด คุ ย              
ร่วมกับญาติโยมและศิษย์ของท่านเรื่องการจัดการสรีรสังขาร
หลังมรณภาพ ว่าท่านประสงค์จะให้ด�ำเนินการอย่างไร หรือ
มอบหมายใครให้รับผิดชอบ ซึ่งควรจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
เพือ่ ป้องกันปัญหาในการจัดการทีม่ กั มีความเห็นขัดแย้งกันของ
ผู้ใกล้ชิดภายหลังในกรณีที่พระมีอาการอาพาธที่รุนแรงมากขึ้น
จนเข้าสู่ระยะท้าย กิจที่เป็นประเพณีเหล่านี้หลายๆ อย่าง อาจ
ท�ำได้ยากขึน้ ตามล�ำดับ หากท�ำได้ผดู้ ูแลควรเรียนสอบถามท่าน
ว่ายังคงจะต้องการท�ำกิจเหล่านั้นอยู่หรือไม่ หรือขออนุญาต
แนะน�ำท่านให้งดกิจกรรมบางอย่างไป เช่น เมื่อจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนไปให้อาหารทางสายยาง ก็ควรน�ำถุงอาหารมาประเคน
และอาจสอบถามท่านว่า “พระคุณเจ้าอยากจะพิจารณาอาหาร
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ก่อนไหมคะ” หรือให้ค�ำแนะน�ำว่า “พระคุณเจ้าให้พรสั้นๆ ใน
ใจก็พอนะคะเดี๋ยวเหนื่อย” เป็นต้น แม้เมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกตัว
แล้วสิง่ ใดทีย่ งั สามารถท�ำให้ทา่ นได้ตามประเพณี ก็ควรท�ำต่อไป
ด้วยความเคารพ ซึง่ นอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ ใน
ใจตนเองแล้ว ยังช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็น
อย่างมาก
อย่างไรก็ตามอาจมีพระที่อาพาธทั่วไปรวมทั้งพระที่
อาพาธในระยะสุดท้ายจ�ำนวนไม่น้อย ที่ไม่ได้เคร่งครัดปฏิบัติ
ตามพระวินัย ซึ่งอาจแสดงอาการ พฤติกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใส
เรียกร้อง โวยวาย ท�ำร้ายฯลฯ ไม่ตา่ งจากผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ก็ควรช่วย
เหลือท่านตามหน้าที่ภายใต้หลักพระธรรมวินัย ตามที่เห็นว่า
เหมาะสม เช่ น การปวารณาตั ว ดู แ ล การขออนุ ญ าตสวม         
ปลอกมือป้องกันการดึงท่อ/ สายยางออก เป็นต้น ไม่ควรที่จะ
หงุดหงิดร�ำคาญหรือขุ่นเคืองที่ท่านท�ำตัวไม่น่าเลื่อมใส ไม่สม
กับเป็นพระ ควรที่จะเข้าใจท่าน เห็นใจท่าน และตระหนักว่า
ความเป็นพระที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การได้ศึกษาปฏิบัติพัฒนาตน
ตามพระธรรมวินัยเป็นส�ำคัญ ท่านที่มิได้ท�ำเช่นนั้นย่อมไม่มี
ความสงบเย็น ไม่สามารถเผชิญสถานการณ์ในช่วงท้ายของชีวติ
ได้อย่างราบรื่นเป็นธรรมดา
การดูแลขณะใกล้มรณภาพ ควรมีการสอบถามถึง
แนวปฏิบัติธรรมของท่าน ครูบาอาจารย์ที่นับถือ เทปธรรมะ
และ/หรือบทสวดมนต์ที่ชอบฟัง เพื่อจัดเตรียมไว้เปิดให้ฟัง
ระหว่างวัน รวมทัง้ ขณะใกล้สนิ้ ลม และควรท�ำ family meeting
อีกครั้ง เพื่อสื่อสารถึงอาการที่อาจเกิดขึ้น ชักชวนลูกหลาน         
ให้มาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความกตัญญู โดยใช้
concept “No One  Died  Alone”และการให้ความส�ำคัญ
กับจิตสุดท้าย7,8
ข้อปฏิบัติในการดูแลก่อนพระมรณภาพ7,9
การให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
ส�ำหรับการดูแลการให้สารน�้ำนั้น ถ้ามีการให้สารน�้ำ
ทางเส้นเลือดด�ำอยู่แล้วพิจารณาลดอัตราการให้ลดลง ถ้าไม่มี
การให้สารน�้ำไว้แต่เดิมให้พระอาพาธฉันน�้ำ  รวมถึงให้การดูแล
สุขภาพของช่องปาก                                          
การดูแลให้ออกซิเจน
การให้ออกซิเจนยังจ�ำเป็นถ้าพระอาพาธมีปัญหา      
ของการหายใจล�ำบากมาก่อนควรให้ออกซิเจนต่อไป
การดูแลสุขภาพช่องปาก
การดู แ ลช่ อ งปากควรใช้ ที่ ก ดลิ้ น ด้ า มช้ อ นหรื อ            
ส้ อ มตะเกี ย บไม้ พั น ด้ ว ยผ้ า กอซที่ เ ปี ย กชื้ น ท� ำ ความสะอาด          

Palliative care nursing for Buddhist Monk illness following
dharma discipline (Tripitaka)

ช่องปาก ให้สารหล่อลื่นที่ละลายน�้ำได้ป้ายบนลิ้นที่เป็นฝ้าหนา
การดูแลเสียงครืดคราดในล�ำคอช่วงใกล้มรณภาพ
(Death rattle)
การดูแลเมื่อมีเสียง Death rattle ควรอธิบาย              
ให้ครอบครัว/พระคิลานุปัฏฐาก เข้าใจว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้น          
มาจากสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นตามปกติของคนเราแต่พระอาพาธ
ไม่ มี แ รงพอจะกลืนได้ไ ม่ใ ช่อาการของการส�ำลักหรือมีของ      
แปลกปลอมอะไรติดคอ การช่วยดูดไม่ได้ช่วยท�ำให้อะไรดีขึ้น
นอกจากเพิ่ ม ความร� ำ คาญและล� ำ บากแก่ พ ระอาพาธ อาจ
พิจารณาให้ยากลุ่ม hyoscine (อาทิเช่น buscopan หรือ
scoporamine) ป้องกันไว้ก่อน อย่าให้สารน�้ำแก่พระอาพาธ         
ที่ใกล้มรณภาพมากเกินไป ให้พระอาพาธอยู่ในท่านอนราบ       
และหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้สารคัดหลั่งที่เกิดขึ้น
สามารถไหลออกได้สะดวก หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดเสมหะ  
โดยไม่จ�ำเป็น9,10,11
การดูแลดวงตา
ถ้าดวงตาไม่สามารถปิดได้สนิทช่วยหยอดน�้ำเกลือ
ธรรมดา (normal saline) ๑-๒ หยดที่ดวงตาทุกชั่วโมงเพื่อ
ป้องกันการแห้งของแก้วตา ใช้ผ้ากอซปิดทับตาทั้งสองข้าง
การดูแลผิวหนัง
การดูแลผิวหนังควรปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทุก ๒ ชัว่ โมง
ช่วยขยับแขนขาโดยการช่วยจับยืดและงอบริเวณข้อพับต่างๆ
เพื่อป้องกันการหดเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อและเอ็นยึด ใช้
ที่นอนลมน�้ำหรือไฟฟ้ารวมถึงหนังแกะที่มีขนนุ่มรองรับบริเวณ
ที่มีการกดทับ
บรรเทาอาการไม่สุขสบายจากอาการต่างๆ
หากมีอาการชัก (fits) ให้ใช้ diazepam ๑๐ – ๓๐
มก. IV ได้ตามการรักษา และเมื่อเกิดความกลัวและกังวล        
อย่ า งมากกั บ การเกิ ด ภาวะตกเลื อ ดหรื อ ปั ญ หาทางระบบ         
หายใจอย่างเฉียบพลันให้ใช้ midazolam ๕ – ๑๐ มก. SC/IV  
การดูแลด้านความปวด / หายใจล�ำบากอย่างเฉียบพลันให้         
เพิ่ม morphine ด้วยขนาดยา ๕๐% ที่พระอาพาธได้รับ               
ในทุก ๔ ชม. ทาง SC/IV พระหรือผูป้ ว่ ยยังคงต้องการยาแก้ปวด
อยู่ถึงแม้ว่าสภาพทั่วไปดูเหมือนว่าไม่สนองตอบต่อการกระตุ้น
ใดๆก็ตาม ขนาดยาอาจต้องลดลงถ้ามีการขับถ่ายปัสสาวะลดลง
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ยา จากการฉันทางปากไปเป็นชนิดปิดบน
ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เส้นเลือดด�ำ หรือสวนเก็บ หรือเหน็บ
ทางทวารหนัก
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หากมีความวิตกกังวลอย่างเฉียบพลันให้ haloperidol
๒.๕ – ๑๐ มก. SC/IV การดูแลภาวะสับสน ถ้าจ�ำเป็นต้อง           
ใช้ยาให้พิจารณาใช้ haloperidol ไม่ควรใช้ diazepam            
หรื อ midazolam (หมายเหตุ : IV = intravenous,
SC = subcutaneous injection) การดูแลไข้ให้ใช้ผ้าเย็น        
เปียกชื้นเช็ดตัว เปิดพัดลมหรือให้อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับ
อุ ณ หภู มิ ให้ ย า paracetamol ทางใต้ ผิ ว หนั ง หรื อ เหน็ บ          
ทางทวารหนั ก (ถ้ า มี ) โดยทั่ ว ไปไม่ ค วรพิ จ ารณาให้ ย า
ปฏิชีวนะ4,8,10,11
นอกจากนี้แล้วในช่วงเวลาเช่นนี้การให้การบ�ำบัด
ชนิดผสมผสาน (complementary therapy) บางชนิดร่วม
ด้วยก็อาจช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นซึ่งประกอบด้วยการสัมผัส
(touch), เสียง (sound) และสุคนธบ�ำบัด (aroma)5

การพยาบาลพระอาพาทในระยะ Dying

การสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจกับ
ญาติหรือลูกศิษย์ผู้ดูแล ประเมินสภาพเพื่อค้นหาความต้องการ
ให้ ข ้ อ มู ล การรั ก ษาเปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถามดู แ ลให้ ญ าติ แ ละ           
พระอาพาธแสดง ยอมรับ ให้บอกความต้องการครั้งสุดท้าย        
สิ่งค้างคาใจเป็นที่ปรึกษา ประสานงาน รักษาต่อเนื่องประเมิน
สภาพความต้องการ เพื่อช่วยเหลือด้วยความนุ่มนวลตลอดจน
ดูแลความสุขสบาย สิง่ แวดล้อม ให้สงบ12 เป็นสัดส่วน จนกระทัง่
มรณภาพ หลั ง จากจั ด การดู แ ลสรี ร สั ง ขารหลั ง มรณภาพ             
และนุ่งห่มไตรจีวรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าและญาติ ร่วมกัน           
ท�ำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรม โดยให้ญาติถือพานธูปเทียนแพ       
ยืนด้านใดด้านหนึ่งพร้อมพนมมือไปทางหิ้งพระ และ เจ้าหน้าที่
น�ำกล่าวค�ำขออโหสิกรรม  ดังนี้  กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
กรรมอันใดทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายได้ลว่ งเกินต่อท่าน ด้วยกายก็ตาม  
ด้วยวาจาก็ตาม ด้วยใจก็ตาม ขอให้ท่านได้อโหสิกรรมให้แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อย่าให้เป็นเวร เป็นกรรมแก่กันและกันเลย
กรรมอั น ใดที่ ท ่ า นอาจจะเคยล่ ว งเกิ น ข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า ขอ
อโหสิกรรมนั้น เพื่อไม่ให้เป็นเวร เป็นกรรมต่อกัน ด้วยบุญกุศล
ที่ ข ้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายได้ ร ่ ว มกั น กระท� ำ ในครั้ ง นี้ ขอจงเป็ น
พลังปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ
และขอให้ ท ่ า นได้ รั บ ผลแห่ ง บุ ญ มี สั น ติ สุ ข ในสั ม ปรายภพ
ข้างหน้าเทอญ “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะ
กัมมังอะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”
หรือกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ท�ำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ด        ี
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การพยาบาลแบบประคับประคองส�ำหรับพระสงฆ์อาพาธ
ภายใต้หลักพระธรรมวินัย

ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยก
โทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อ
กันอีกเลยเป็นต้น4,7
การดูแลหลังมรณภาพ (Bereavement care)
การดูแลความรู้สึกของครอบครัว/ญาติ/ลูกศิษย์            
ผู ้ ดู แ ล ให้ ห ายจากความโศกเศร้ า อ� ำ นวยความสะดวกใน          
เรื่องการจัดการเกี่ยวกับสรีรสังขาร เช่น การขอใบมรณบัตร      
จากเขต ติดต่อรถส่งสรีรสังขาร การจัดงานสวดพระอภิธรรม  
และมอบพวงหรี ด ทุ ก รายที่ ม รณภาพ หรื อ ไปร่ ว มงานสวด
พระอภิธรรมในบางราย เมือ่ ครบรอบแต่ละปี จัดให้มกี ารท�ำบุญ  
เลี้ยงพระ ท�ำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้พระที่มรณภาพในปีนั้นๆ
โดยติดตามญาติ/ตัวแทนจากวัดของพระที่มรณภาพไปแล้ว          
มาร่วมงาน13

ตัวอย่างการดูแลแบบประคับประคองในพระอาพาธระยะท้าย

พระอาพาธ อายุ 56 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง
ปอดระยะที่ 4  ที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับและกระดูก รับการ
ดูแลแบบประคับประคองทีห่ น่วยอภิบาลคุณภาพชีวติ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ปวารณาตัวในการดูแล และสร้างสัมพันธภาพ       
ซักประวัติได้ว่า พระอาพาธไม่ได้แต่งงาน ไม่มีภรรยา ไม่มีญาติ
ที่ใด มีรองเจ้าอาวาส และพระวัดเดียวกันเป็นผู้ดูแล จึงได้ท�ำ 
family meeting เพื่อร่วมวางแผนในการดูแล ค้นหาสิ่งค้างคาใจ
และความต้องการการดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิต พระอาพาธ
ไม่ประสงค์การรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ยื้อชีวิตใดๆ ขอให้รักษา       
ตามอาการเพือ่ ลดความทุกข์ทรมาน และความไม่สขุ สบายต่างๆ
ต้องการมรณภาพทีโ่ รงพยาบาล พยาบาลมีบทบาทในการให้การ
ดูแลชีวิตที่เหลืออยู่ของพระอาพาธให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด  
การดูแลด้านร่างกาย ดูแลความสุขสบาย ลดอาการรบกวน
ควบคุมความปวด สนับสนุนให้ก�ำลังใจด้วยความเอื้ออาทรต่อ
ความทุกข์ของพระอาพาธ ด้านความหวัง ความต้องการและ      
สิ่งค้างคาใจ ต้องการกลับไปจัดการธุระ เอกสารที่กุฏิ และพวก
พระเครื่องต่างๆ ที่กุฏิ พยาบาลเจ้าของไข้ได้ดูแลอาการด้าน
ร่างกายให้คงที่ และจัดการประสานแผนกลูกค้าสัมพันธ์และ
แผนกฉุกเฉินเพื่อติดต่อรถ Ambulance เตรียมให้พร้อมใช้ใน
การพาพระอาพาธกลับไปท�ำธุระที่วัดและกลับโรงพยาบาล
ประสานพระผู้ดูแลที่วัด เพื่อเตรียมพร้อมรับเมื่อเดินทางถึงวัด
พยาบาลเจ้าของไข้ดูแลพระอาพาธใกล้ชิดตลอดเวลาการเดิน
ทาง จนกระทัง่ เสร็จสิน้ ธุระ และกลับถึงโรงพยาบาล พระอาพาธ
สามารถปรับตัวได้ และยอมรับความจริง ทัง้ ยังภูมใิ จทีต่ นได้พบ
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เจอแต่คนดีๆ มีกัลยาณมิตร ไม่รู้สึกเป็นภาระของใคร ไม่มีสิ่ง
ค้างคาใจ หลังจากที่ได้จัดการกิจธุระที่วัดและมีรองเจ้าอาวาส
ได้ ช ่ ว ยดู แ ลทุ ก อย่ า ง รู ้ สึ ก โล่ ง และปล่ อ ยวาง พระอาพาธ
มรณภาพอย่างสงบภายหลังจากกลับจากวัด 1 สัปดาห์สรุปการ
ดูแลแบบประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคองในพระอาพาธเป็น       
การเน้นการดูแลแบบองค์รวม   ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม  
และจิตวิญญาณของทั้งพระอาพาธ ครอบครัวและลูกศิษย์             
ผูด้ แู ล  โดยอยูบ่ นเป้าหมายหลักคือการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของทัง้
พระอาพาธและครอบครัวหรือศิษย์ทดี่ แู ลภายใต้หลักพระธรรม
วินยั เพือ่ ให้พระอาพาธได้มกี ารด�ำเนินชีวติ ปกติคล้ายสิง่ แวดล้อม
และการปฏิ บั ติ ข องพระสงฆ์ พั ฒ นาตนตามพระธรรมวิ นั ย          
เป็นส�ำคัญเพื่อสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณที่ดีและ        
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาพยาบาลแบบประคับประคอง
ในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลต่อไป14
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