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บทคัดย่อ
เด็กโรคเรือ้ รัง เป็นเด็กทีต่ อ้ งเข้าออกโรงพยาบาลและรับการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อตัวเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จิตวิญญาณนับเป็นมิติหนึ่งที่อยู่ในตัวบุคคลอันนอกเหนือจากมิติทางกาย
และจิตสังคม จิตวิญญาณเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้บคุ คลสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างเข้มแข็งจึงนับว่ามีความสำ�คัญยิง่
เนื่องจากจะหล่อหลอมให้เด็กป่วยเหล่านี้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ด้านความเจ็บป่วยที่มากระทบได้
อย่างเหมาะสม หากจิตวิญญาณของเด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลโดยเฉพาะจากพยาบาล ผู้ท่ีได้ช่ือว่าเป็น
บุคลากรทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับเด็กป่วยมากทีส่ ดุ ก็ยอ่ มส่งผลให้เด็กเกิดความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณ แต่
หากถูกละเลยหรือมองข้ามไปก็จะส่งผลให้เด็กเกิดความทุกข์ทางด้านจิตวิญญาณได้ บทความนีไ้ ด้น�ำ เสนอ
กรณีศกึ ษาเพือ่ ประกอบความเข้าใจในการใช้กรอบแนวคิดความผาสุกด้านจิตวิญญาณในขณะเกิดการเจ็บ
ป่วยของ O’Brien เพือ่ สะท้อนบทบาทของพยาบาลในการดูแลความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ย
เด็กเหล่านี้
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Abstract
Children with chronic diseases who spend their time in and out of hospitals are
usually deeply affected by their illnesses. If these children receive high quality personalized
care, especially spiritual care form nurses who are closest to the children , they will be
more capable of handling the situation more appropriately. In other words, these children
will gain spiritual well-being. In contrast, when this type of personalized quality care is
lacking, the children will experience spiritual distress. This article presents a case study
carried out through O’Brien’s framework in order to analyze and illustrate the nurse’s role
in helping to attend to the spiritual needs of children with chronic diseases.
Keywords: spirituality, children, chronic disease

บทนำ�

ความหมายของคำ�ว่า จิตวิญญาณ

“จิตวิญญาณ” เป็นคำ�ทีใ่ ห้ความหมายได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถามความหมายของคำ�นี้
จากเด็กในสภาวะเจ็บป่วย ซึง่ ในทีน่ ค้ี อื เด็กป่วยด้วย
โรคเรือ้ รัง แม้แต่ในผูใ้ หญ่ค�ำ นีม้ กี ารให้ความหมาย
กันไปหลากหลายตามแต่ภมู หิ ลัง ประสบการณ์ท่ี
ผ่านเข้ามาในชีวติ ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม
Fowler (cited in Drutchas & Anandarajah)1
เชือ่ ว่าเด็กทุกคนมีการพัฒนาจิตวิญญาณมาตัง้ แต่
แรกเกิดโดยเชือ่ มโยงจากการพัฒนาศรัทธามาก่อน
ซึง่ บทความนีเ้ ขียนขึน้ เพือ่ มีวตั ถุประสงค์ในการจุด
ประกายให้พยาบาลได้เห็นความสำ�คัญของการ
ตระหนักในจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยเด็กโรคเรือ้ รัง ซึง่
เป็นสภาวะที่เด็กรวมถึงครอบครัวต้องเผชิญกับ
ภาวะที่ยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิตในแต่ละวัน
ซึ่งหากพยาบาลได้เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจ
และตามเท่าทันจิตวิญญาณของเด็ก ย่อมส่งผลทาง
บวกต่อการดูแลเด็กป่วยเหล่านีใ้ นทีส่ ดุ

จิตวิญญาณ ในภาษาอังกฤษ “Spirituality”
มีรากศัพท์จากภาษาลาติน คำ�ว่า “Spiritus”
แปลว่าลมหายใจ การให้ความหมายมีผ้ใู ห้ความ
หมายทั้งในส่วนที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและไม่
เกีย่ วข้องกับศาสนา ในมุมมองของ Alpert2 ระบุ
ว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ศาสนา เพียงแต่ศาสนาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้บุคคลแสดงออกถึงจิตวิญญาณ
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าความหมายของจิตวิญญาณในศตวรรษที่ 20
(ค.ศ. 1901-2000) การให้ความหมายส่วนใหญ่
เป็นการให้ความหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์
ความเชือ่ มโยงกับสิง่ ต่าง ๆ (connectedness) รวม
ถึงค่านิยม (value) เพือ่ ค้นหาความหมายในชีวติ 3
การให้ความหมายในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001
-2100) ให้ความหมายของจิตวิญญาณว่าหมายถึง
แก่นสาระสำ�คัญของชีวติ (essence of being)
เกีย่ วข้องกับสิง่ เหนือธรรมชาติผา่ นความเชือ่ ความ
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ศรัทธา เพือ่ มุง่ หาความหมาย (meaning) และ
เป้าหมาย (purpose) ในชีวติ ความตระหนักของ
มนุษย์ทต่ี อ้ งการความสงบและความเข้มแข็ง อัน
เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากค่านิยม เป็นประสบการณ์
ชีวิตอันพึงปรารถนาของมนุษย์ในการที่จะเสาะ
แสวงหาความเชือ่ ในสิง่ ทีส่ งู สุด (transcend self)
ค่านิยมหรือความเชือ่ (value or beliefs) และ
การหาความหมาย (meaning) หรือเป้าหมาย
(purpose) ในชีวติ เพือ่ หาความเชือ่ มโยงกับผูอ้ น่ื
กับธรรมชาติและสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมชาติ (supreme
being) มีผใู้ ห้ความหมายว่าจิตวิญญาณเกีย่ วข้อง
กับศาสนา เช่น พระพุทธเจ้าหรือผูน้ �ำ ในศาสนา
บ้ า งก็ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเพณี เช่ น การนั บ ถื อ
วิญญาณบรรพบุรุษ4-7 O’Brien8 ให้ความหมาย
ของจิตวิญญาณว่าหมายถึง ทัศนคติ และความ
เชือ่ (attitudes and beliefs) ในพระเจ้า (God)
หรือสิง่ ทีม่ องไม่เห็นในชีวติ และในธรรมชาติ ซึง่ มี
ความเกีย่ วข้องกับศาสนา ประเพณีหรือความเชือ่
เช่นกัน อีกความหมายที่น่าสนใจคือ Barros
Meireles et al.9 ให้นยิ าม จิตวิญญาณ ว่าหมาย
ถึง ความผูกพัน หรือการคำ�นึงถึง รวมถึงมีศรัทธา
ในจิตวิญญาณ โดยนอกเหนือจากวัตถุทางโลกหรือ
ความสนใจแต่ทางโลกฝ่ายเดียว
การให้ความหมายของจิตวิญญาณในข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของความหมาย โดย
ในศตวรรษที่ 20 เน้นหนักไปในเรือ่ งของค่านิยม
ในขณะทีศ่ ตวรรษที่ 21 มีการให้ความหมายทีล่ กึ
ซึ้งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ระบุให้เห็นถึงความ
หมายของจิตวิญญาณในแง่มุมของการค้นหาสิ่ง
สำ�คัญต่อชีวติ อย่างมีเป้าหมาย เพือ่ ความสงบและ
ความเข้มแข็ง และรวมถึงอาจมีความเกีย่ วข้องกับ
ความเชื่อทางศาสนา ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
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บุคคล จากความหมายทัง้ หมดข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า จิตวิญญาณมีความหมายทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ ให้ความ
สำ�คัญในสิง่ ทีบ่ คุ คลรูส้ กึ อยูภ่ ายใน ครอบคลุมทัง้ ใน
ส่วนของทัศนคติ ความเชือ่ การหาความหมายหรือ
เป้าหมายในชีวติ โดย Withers, Zuniga, & Van Sel3
ระบุวา่ จิตวิญญาณถือเป็นหลักสำ�คัญ (cornerstone) สำ�หรับบุคคลที่พยายามจะเอาชนะต่อ
ภาวะเครียดหรือเมือ่ ประสบภาวะคับขันในชีวติ ใน
บทความนี้ภาวะคับขันหรือภาวะเครียดก็คือภาวะ
ทีเ่ ด็กต้องประสบกับการป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง

เด็กโรคเรื้อรังกับจิตวิญญาณ
โรคเรือ้ รัง (chronic disease) หรือความ
เจ็บป่วยเรือ้ รัง (chronic illness) 2 คำ�นีส้ ามารถ
ใช้แทนกันได้ โดยทีส่ ว่ นทีเ่ หมือนกันก็คอื การให้
ความหมายว่า โรคเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะเวลายาวนาน และมีอาการของโรคดำ�เนินไป
อย่างยืดเยื้อและมีการเปลี่ยนแปลงของโรคอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงทั้งโรคที่ไม่ติดต่อ (noncommunicable disease) เช่น โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคความดันโลหิต
สูง โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคหอบหืด โรคไขมัน
ในเลือดสูงและโรคที่ติดต่อได้ (communicable
disease) เช่น โรคเอดส์10,11 อาการของโรคปรากฏ
อยูเ่ ป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือมากกว่าและเป็น
โรคทีไ่ ม่สามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน12 Australian
Institute for Health and Welfare13 ยังให้ความ
หมายเพิม่ เติมว่าหมายถึงโรคทีท่ �ำ ให้เกิดการสูญเสีย
หน้าทีข่ องร่างกายหรือมีความพิการ ส่วนความเจ็บป่วย
เรือ้ รังหมายถึง ประสบการณ์ชวี ติ ทีร่ า่ งกายประสบ
กับการมีภาวะสุขภาพที่เสียสมดุลเป็นระยะเวลา
นาน อาจเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ตดิ ต่อ ซึง่ มีผล
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คุกคามต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้แก่ ความ
อ่อนเพลีย เหนือ่ ยอ่อนล้า มีภาวะผิดปกติตา่ ง ๆ
สับสน บางรายรู้สึกแยกตัวเกิดความอับอายจน
ไม่อยากเข้าสังคม14 Brown15 และ Williams,
Lorenzo, & Borja15 ให้ความหมายของความ
เจ็บป่วยเรือ้ รัง ว่าหมายถึง การวินจิ ฉัยโรคทางการ
แพทย์ท่มี ีความเจ็บป่วยอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่ง
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโรคทีละน้อย
ความหมายข้างต้นสะท้อนถึงความเหมือนของทั้ง
โรคเรือ้ รังและความเจ็บป่วยเรือ้ รัง ทัง้ ในส่วนของ
ระยะเวลา และผลกระทบ จึงมีการใช้ 2 คำ�นี้
ทดแทนกันอย่างแพร่หลาย ผลกระทบทีพ่ บว่ามัก
เกิดกับผูป้ ว่ ยเหล่านีค้ อื ความปวด (pain) ทีส่ ร้าง
ความทุกข์ทรมาน (suffering) แก่บคุ คลเป็นอย่าง
มาก ซึง่ มีค�ำ กล่าวว่า “ยิง่ ทุกข์มาก ความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณยิง่ เปิดกว้างและพัฒนามากขึน้ ”16
สอดคล้องกับนิยามของจิตวิญญาณตามทีก่ ล่าวถึง
ในข้างต้น ตรงกับคำ�ไทยทีว่ า่ “ยิง่ ทุกข์ยง่ิ เห็นธรรม”
ในทางกลับกันหากเมื่อทุกข์มากจากสภาวะ
ความเจ็บป่วย หากบุคคลไม่เห็นธรรม หรืออีกนัย
หนึ่งความต้องการด้านจิตวิญญาณไม่เปิดกว้าง
ความทุกข์ของบุคคลยิง่ เป็นเท่าทวีคณ
ู บุคคลจะไม่
สามารถตั้งรับกับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น ยากที่จะ
รับมือได้ จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องพิจารณา
จิตวิญญาณของเด็กโรคเรือ้ รัง เพราะ จิตวิญญาณ
เป็นเสมือนหน้าต่างความคิด ทีส่ ะท้อนความต้องการ
เบื้องลึกภายในของบุคคลนั่นเอง ซึ่ง ระวีวรรณ
พิไลยเกียรติ จินตนา ฤทธารมย์ และธัญชนก
บุตรจันทร์17 พบว่าพยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังให้
ความหมายของการดูแลด้านจิตวิญญาณในผูป้ ว่ ย
เหล่ า นี้ว่า เป็ น การดู แ ลตามความเชื่อ และหลั ก
ศาสนาทีเ่ ป็นการดูแลด้วยใจ มีเมตตา ทัง้ เป็นการ

ดูแลทีน่ มุ่ นวลให้เกียรติและดูแลดุจญาติ จะเห็นว่า
มุมมองจากการดูแลด้านจิตวิญญาณทีส่ ะท้อนจาก
ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
เหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับนิยามของจิตวิญญาณ
ที่ทบทวนในข้างต้นและสะท้อนให้เห็นว่ามีความ
เกี่ยวพันกับศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนการ
ดูแลที่พยาบาลได้รับการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นและ
สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมไทยทีป่ ลูกฝังในการ
ดูแลผูร้ บั บริการดุจสมาชิกในครอบครัวตนเอง

การพัฒนาจิตวิญญาณในเด็ก
Nye18 ระบุวา่ การพัฒนาจิตวิญญาณในเด็ก
อาศัย 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) เด็กต้องการผูร้ บั
ฟังที่ดี ผู้ปกครองควรตระหนักว่าการส่งเสริมให้
เด็ ก มี พัฒ นาการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณที่เ ข้ ม แข็ ง นั้น
ผูป้ กครองต้องเป็นผูร้ บั ฟังทีด่ ี ให้เด็กได้แสดงความ
รู้สึกของตนออกมา ไม่แย่งเด็กพูดหรือด่วนสรุป
ด้วยความคิดเห็นของผูป้ กครองเอง อย่างไรก็ตาม
ผูป้ กครองมักได้ค�ำ ถามทีท่ �ำ ให้ยากต่อการตอบ ซึง่
เป็นคำ�ถามจากเด็ก เช่น หนูจะตายใช่ไหม หาก
ผู้ปกครองไม่สามารถรับมือกับคำ�ตอบเช่นนี้ นัก
จิตวิทยาแนะนำ�ให้ผปู้ กครองปรึกษาแพทย์หรือทีม
สุขภาพเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้เข้ามาช่วยเหลือในการ
พูดคุยกับเด็กหรือครอบครัวได้ สิ่งสำ�คัญการนั่ง
รับฟังผูป้ ว่ ย การใช้ความเงียบและมองด้วยความ
เข้าใจก็สามารถปลอบประโลมจิตวิญญาณของเด็ก
ได้เช่นกัน 2) การทีค่ รอบครัวอยูก่ บั เด็กและเข้าใจ
ในทุกพฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออก พบว่า เด็กต้อง
การให้ ผู้ ป กครองอยู่ ด้ ว ยและเข้ าใจเขาในทุ ก
สถานการณ์ ไม่วา่ ในยามทีเ่ ขาเรียกร้องมากกว่าปกติ
หรือในยามที่เขาต้องการเล่น จะเห็นว่าเรื่องการ
เล่นจะยังปรากฏแม้ในยามทีเ่ ด็กป่วย เด็กก็ยงั คงมี
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ความต้องการทีจ่ ะเล่น และ 3) เด็กมีความรูส้ กึ ว่า
เขามีอาณาเขตเป็นของเขา ซึง่ อาจเป็นสิง่ ของ เป็น
พืน้ ที่ เป็นเสียง เป็นต้นว่า ของเล่นของเขา เสือ้ ผ้า
ของเขา เสียงนีเ้ ป็นเสียงของแม่ ในเด็กเล็กทีแ่ ยก
เสียงผู้ปกครองได้หรือจำ�หน้าผู้ปกครองได้ เมื่อมี
คนแปลกหน้าเข้าใกล้ เพียงเด็กเห็นเด็กก็อาจจะ
ร้องกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล
เด็กป่วยจะไวต่อความไม่คนุ้ เคยเหล่านี้ ดังนัน้ การ
พัฒนาด้านจิตวิญญาณในเด็กจึงควรตระหนักใน
3 องค์ประกอบข้างต้น ซึง่ ครอบคลุมการรับฟังทีม่ ี
คุณภาพ ไม่ตดั สิน ไม่ขดั จังหวะ การอยูด่ ว้ ยและ
เข้าใจในตัวเด็ก ซึง่ ผูป้ กครองสามารถกระทำ�ได้ทกุ
สถานทีท่ ง้ั ทีบ่ า้ น โรงเรียน และเมือ่ เด็กมาอยูท่ โ่ี รง
พยาบาล บางครัง้ ก็สามารถใช้ความเงียบให้เด็กได้
คิดทบทวน โดยนักจิตวิทยา18 เชือ่ ว่าเด็กมีความ
สามารถในการค้นหาทางออกจากปัญหาได้เร็วกว่า
วัยผู้ใหญ่เมื่อปล่อยให้เขาได้อยู่กับความเงียบสงบ
หรือการทีเ่ ขามีพน้ื ทีส่ ว่ นตัว นอกจากนี้ The World
Service Fund of The United Methodist Church19
ได้เสนอแนวทางทีเ่ ป็นรูปธรรม 10 ประการในการ
พัฒนาจิตวิญญาณในเด็กดังนี้ 1) การให้ความ
สนใจ 2) สอนให้เด็กรู้สึกว่าตนโชคดีโดยเด็กได้
รับการยอมรับ ได้รับคำ�ชมเมื่อทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
3) สอนให้เด็กฝึกหายใจอย่างผ่อนคลายเมือ่ เขารูส้ กึ
กังวล 4) สอนให้เด็กได้มชี ว่ งเวลาทีส่ งบอยูก่ บั ตัว
เอง ปลีกตัวออกจากอุปกรณ์ไอทีทว่ี นุ่ วาย 5) ส่งเสริม
ให้เด็กได้ท�ำ กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้เด็กได้สะท้อน
ความรูส้ กึ เช่น ร้องเพลง วาดภาพ 6) สอนให้
เด็กทบทวนตนเองในแต่ละวัน เช่น การทบทวน
ว่าในแต่ละวันตนทำ�สิ่งดี ๆ อะไรบ้าง 7) พูดคุย
เกีย่ วกับคัมภีรไ์ บเบิล้ ซึง่ หากนำ�มาประยุกต์ใช้ใน
บริบทไทยก็คอื สอนเกีย่ วกับคำ�สอนในพุทธศาสนา
44...
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เช่น เรือ่ งการทำ�ดีได้ดี ทำ�ชัว่ ได้ชว่ั 8) การปฏิบตั ิ
ตนขณะสวดมนต์ออ้ นวอนพระผูเ้ ป็นเจ้า ซึง่ หาก
ประยุกต์ใช้ในบริบทไทยก็คอื การปลูกฝังเด็กให้รจู้ กั
การกราบพระ เด็กหญิงห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสถูก
พระภิกษุ รวมทัง้ การกราบไหว้พระและพระภิกษุ
9) สอนเด็กให้รจู้ กั การแบ่งปันแก่ผอู้ น่ื ซึง่ ในพุทธ
ศาสนาก็คือการสอนให้รู้จักให้ทานแก่ผู้อ่ืน ทั้ง
มนุษย์และสัตว์ 10) สอนให้รจู้ กั ทำ�ความดีอย่าง
น้อย 1 ความดีใน 1 วัน
Fowler (cited in Drutchas & Anandarajah)1 ระบุว่า เด็กมีการพัฒนาจิตวิญญาณมา
ตั้งแต่แรกเกิดโดยเชื่อมโยงจากการพัฒนาศรัทธา
มาก่อน ในชีวติ ของมนุษย์มรี ะยะของศรัทธาตาม
พัฒนาการตัง้ แต่เกิดจนเข้าสูว่ ยั ชรารวม 7 ระยะ
โดยที่ 4 ระยะแรกมีความเกีย่ วข้องในวัยเด็ก ใน
บทความนี้จึงขอนำ�เสนอเฉพาะใน 4 ระยะแรก
ดังนี้
ระยะที่ 0 ศรัทธาทีย่ งั จำ�แนกไม่ได้ พบใน
เด็ก 0-2 ปี (undifferentiated faith) เป็นวัยของ
การพัฒนาความไว้วางใจ (sense of trust) และความ
ไม่ไว้วางใจ (sense of mistrust) ต่อสิง่ แวดล้อม
รอบตัว ประเมินได้จากการสังเกตดังนี้ เด็กพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์กับมารดาหรือผู้เลี้ยงดูในทิศทางใด
อย่างไร สิง่ แวดล้อมทีใ่ ห้การดูแลฟูมฟักจะสนับสนุน
ให้เด็กพัฒนาความไว้วางใจและความรูส้ กึ ปลอดภัย
เป็นอย่างไร ทัง้ นีห้ ากเด็กได้รบั ประสบการณ์ในทาง
ลบ เด็กจะพัฒนาความไม่ไว้วางใจและรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวติ
ระยะที่ 1 ศรัทธาระดับเรียนรูเ้ องและคนอืน่
สอน (intuitive-projective faith) พบในเด็ก 2-7 ปี
เด็กวัยนีเ้ ต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ (fantasy-filled
or imagination) และยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มี
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การพัฒนาแบบแผนทางความคิด จากการที่เด็ก
จดจำ� หรือเลียนแบบ โดยเด็กจะจดจำ�เสียงต่าง ๆ
รวมทัง้ พฤติกรรมของคนรอบข้างซึง่ เด็กวัยนีจ้ �ำ ใน
ส่วนของรูปธรรมดีกว่าสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เด็กจะ
จำ�และเล่าเรือ่ งต่าง ๆ ได้ แต่ระดับการใช้เหตุผลยัง
ไม่ดนี กั
ระยะที่ 2 ศรัทธาระดับนิทานหรือเรือ่ งราว
(mythic-literal faith) พบในเด็ก 7-12 ปี เด็ก
วัยนีช้ น่ื ชอบนิทาน เรือ่ งเล่า เรียนรูจ้ ากภาพ ชอบ
เลียนแบบ และมีจินตนาการต่าง ๆ เริ่มมีการ
พัฒนาการใช้เหตุผลตามแบบทีส่ งั คมกำ�หนด เด็ก
พัฒนาความเชือ่ ด้านความถูกต้อง การแลกเปลีย่ น
พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีพ้นื ฐานมาจากความเชื่อใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามบริบทของแต่ละเชื้อชาติ และมี
การแสดงออกทางด้านภาษามากขึน้
ระยะที่ 3 ศรัทธาระดับประสมประสาน
ข้อมูล (synthetic-conventional faith) พบใน
อายุ 12-20 ปี เด็กวัยนีจ้ ะมีการพัฒนาความเชือ่
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในนิทานหรือเรื่องราวต่าง ๆ มา
เป็นชีวิตของตนเอง มีความสนใจกับตัวเองและ
เพศตรงข้ามมากขึน้ มีการเปรียบเทียบตัวเองกับ
คนอื่นมากขึ้น มีการพัฒนาเอกลักษณ์ส่วนตัวซึ่ง
อาจมีศาสนาหรือความศรัทธาเข้ามามีบทบาทเป็น
อย่างมาก
ระยะที่ 4 ศรัทธาระดับคิดพิจารณาเอง
(individuative-reflective faith) พบในอายุ 20-35
ปี วัยนีพ้ ฒ
ั นาความเชือ่ ของตนจากการค้นหาเอง
เข้าใจเอง และมีประสบการณ์ตรงเอง มักมีค�ำ ถาม
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรม เป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี
ความเครียดและมีการต่อสูท้ างจิตวิญญาณ มีความ
รับผิดชอบและมีการแสดงออกถึงความเชื่อของ
ตนเอง ครุน่ คิดและให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผย

ตนเองต่อศรัทธาทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และ
วัยนีม้ กั มีเหตุผลของตนเองอย่างชัดเจน
จากการพัฒนาของศรัทธาข้างต้น จะพบว่า
ศรัทธาเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
ของบุคคล โดยที่เด็กวัยทารกและวัยเดิน หาก
ต้องการพัฒนาด้านจิตวิญญาณของเด็กวัยนี้น้ัน
ผูเ้ ลีย้ งดูควรจัดให้เด็กได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ ต็มไป
ด้วยการตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้เด็กพัฒนาความไว้วางใจ
และชีวติ เต็มไปด้วยความหวังทีไ่ ด้รบั การตอบสนอง
และเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ครอบครัวสามารถพัฒนา
จิตวิญญาณให้เด็กได้โดยผสมผสานกิจกรรมโดยยึด
แนวทาง 10 ประการ19 ดังข้างต้น ดังนั้นการ
พิจารณาจิตวิญญาณในเด็กจึงต้องให้ความสำ�คัญ
กับการทราบถึงข้อมูลการเลี้ยงดู ตลอดจนความ
ชอบ และประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาของบุคคลนัน้ ๆ
อันนำ�สูก่ ารพัฒนาจิตวิญญาณของบุคคลในทีส่ ดุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความหมาย
ของจิตวิญญาณ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความหมาย
ของจิตวิญญาณ โดยใช้วธิ กี รอบแนวคิดความผาสุก
ด้านจิตวิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วย (spiritual
well-being in illness) ของ O’ Brien ใน ค.ศ.
20148 เพือ่ เป็นแนวทางแก่พยาบาลในการให้การ
พยาบาลทีต่ อบสนองต่อความต้องการทัง้ ทางด้าน
ร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุม
ความเป็นองค์รวมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษายาวนาน ซึ่ง
ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับผลกระทบต่อความเป็นบุคคล
และ/หรือจุดมุง่ หมายในชีวติ ไม่ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาทีเ่ คยทำ� หรือการเผชิญกับปัญหาและ
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การค้ น หาความหมายในแนวทางของตนซึ่ ง ดู
เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ จึงมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั
การช่วยค้นหาความหมายเพื่อให้สามารถยอมรับ
หรือพบความสุขสงบได้ทา่ มกลางความทุกข์ทรมาน
หรือการเจ็บป่วย ซึง่ เรียกว่ามีความผาสุกด้านจิต
วิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วย ทฤษฎีจึงมี
ความเชื่อเกี่ยวกับการค้นพบความหมายของจิต
วิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วยของมนุษย์ใน
แต่ ล ะบุ ค คล โดยเชื่อ ว่ า ความผาสุ ก ด้ า นจิ ต
วิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วย เป็นแนวคิดของ
การค้นพบความหมายของจิตวิญญาณในขณะที่
เกิดการเจ็บป่วย มนุษย์ทกุ คนมีความเป็นธรรมชาติ
พอ ๆ กันทัง้ ด้านร่างกายและด้านจิตสังคมในตัวเอง
และยั ง มี ค วามเป็ น จิ ต วิ ญ ญาณที่ ทำ �ให้ ม นุ ษ ย์
สามารถที่จะก้าวข้าม และ/หรือสามารถที่จะ
ยอมรับกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเมื่อมีเหตุการณ์
วิกฤตในชีวติ เช่น การเจ็บป่วยรุนแรง มีความเจ็บ
ปวดทุกข์ทรมาน เป็นต้น โดยเมือ่ มีภาวะเจ็บป่วย
บุคคลจะสูญเสียความสามารถ หรือบกพร่องใน
การทำ�หน้าทีท่ ง้ั ทางร่างกายและทางจิตสังคม ซึง่
ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณ เกิดความหวัน่ ไหวไม่
เชื่อมั่นต่อความเชื่อความศรัทธาที่มี จึงมีความ
ต้องการทีจ่ ะค้นหาความหมายของจิตวิญญาณเพือ่
ให้เกิดความเชือ่ ความศรัทธา และเมือ่ ความหมาย
ด้านจิตวิญญาณได้รับการค้นพบ หรือได้รับการ
ดูแลทีต่ อบสนองต่อความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ก็จะทำ�ให้บคุ คลมีจดุ มุง่ หมาย สามารถยอมรับและ
เอาชนะอุ ป สรรคจนเกิ ด ความผาสุ ก ด้ า นจิ ต
วิญญาณได้แม้ในขณะที่เจ็บป่วย ปัจจัยที่ทำ�ให้
บุคคลสามารถค้นหาความหมายของจิตวิญญาณใน
ขณะเกิดการเจ็บป่วย ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก และองค์ประกอบรอง8 ดังนี้
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องค์ประกอบหลัก หรือปัจจัยนำ� เป็นการ
รั บ รู้ ข องบุ ค คลต่ อ การให้ ค วามหมายด้ า นจิ ต
วิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วยตามความเชือ่ ทาง
จิตวิญญาณในแต่ละบุคคล ซึง่ อธิบายถึงโครงสร้าง
ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของบุคคลตามองค์
ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1) จิตวิญญาณ หรือความเชือ่ ความศรัทธา
ส่วนบุคคล (personal faith) เป็นองค์ประกอบที่
ได้รบั การอธิบายเหมือน “ความสัมพันธ์ของบุคคล
กับพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิผ์ ซู้ ง่ึ ให้ความเข้มแข็งมี
พลัง หรือเป็นสิ่งสำ�คัญสูงสุดในชีวิตในการยึด
เหนีย่ วจิตใจ” ซึง่ อาจจะเป็นศาสนาหรือพระศาสดา
ทีเ่ ป็นตัวแทนของพระเจ้า และ/หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ่ี
บุคคลให้ความเคารพบูชา ตลอดจนความเชือ่ ความ
ศรัทธาส่วนบุคคล จึงเป็นการสะท้อนถึงค่านิยมต่อ
สิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมชาติ และปรัชญาในการดำ�เนิน
ชีวติ ได้แก่ ความเชือ่ ในการดำ�รงอยูข่ องพระเจ้า
ความสงบสุขในความเชื่อทางจิตวิญญาณของตน
ความเชือ่ มัน่ ในอำ�นาจของพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ความเข้มแข็งมีพลังจากสิ่งที่เป็นความเชื่อและ
ศรั ท ธา และความไว้ ว างใจในพระกรุ ณ าของ
พระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเมือ่ บุคคลมีความเชือ่
ความศรัทธา ก็จะมีสง่ิ ทีเ่ ป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจ มีแรงจูงใจ
ในการเจริญทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะแสดงออกถึง
ความพึงพอใจ หรือมีความอิม่ เอมใจในจิตวิญญาณ
แต่ถา้ บุคคลขาดความเชือ่ ความศรัทธา ก็จะทำ�ให้
ขาดสิง่ ยึดเหนีย่ วและทีพ่ ง่ึ ทางใจ จะแสดงออกถึง
ความไม่มน่ั ใจในอำ�นาจของพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เกิดความหวาดหวัน่ กลัว ไม่มคี วามสงบสุข และ
รู้สึกแปลกแยกซึ่งแสดงถึงการมีความทุกข์ทางจิต
วิญญาณ
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2) การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา หรือการ
ประกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ (religious practice)
เป็ น การปฏิ บัติซ่ึง ก่ อให้ เ กิ ด ความยึ ด มั่น ศรั ท ธา
เกิดแรงสนับสนุนทางจิตใจและสังคม และเกิด
ความอิม่ เอมใจในจิตวิญญาณ ได้แก่ การได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนา หรือตามความเชือ่ ความศรัทธา
ของตน การปฏิญาณตนเข้าร่วมกลุ่มทางศาสนา
หรือเข้าร่วมพิธกี รรมทีเ่ คารพบูชาอย่างเป็นทางการ
การอยู่ในกลุ่มของผู้มีความเชื่อความศรัทธาแบบ
เดียวกัน การตัง้ จิตอธิษฐาน การสวดมนต์ไหว้พระ
การทำ�สมาธิ การอ่านหนังสือบทความธรรมะหรือ
พระคัมภีร์ ซึง่ เป็นการสือ่ สารกับพระเจ้าหรือพระ
ศาสดา และ/หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีตนนับถือหรือ
เคารพบูชา การทำ�พิธเี รียกขวัญ การทำ�พิธขี อขมา
เป็นต้น ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์หรือเพื่อสาธารณะ และการเป็นอาสา
สมัครทำ�งานช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ
3) ความอิม่ เอมใจในจิตวิญญาณ (spiritual
contentment) เป็นความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาใน
พระเจ้าหรือพระศาสดา และ/หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ตนเคารพนับถือ รวมทัง้ เชือ่ มัน่ ในความเชือ่ ความ
ศรัทธาที่ตนมี จึงทำ�ให้บุคคลมีความสงบทางจิต
วิญญาณ รับรูแ้ ละยอมรับได้ในสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ได้แก่ ความพึงพอใจในสิง่ ทีต่ นนับถือ ความรูส้ กึ
ว่ามีพระเจ้าหรือพระศาสดา และ/หรือมีสง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อยู่ใกล้ ๆ ตลอดเวลา ปราศจากความกลัว รู้สึก
ปรองดองเป็นอันหนึง่ อันเดียว รูส้ กึ อบอุน่ ปลอดภัย
ในความรักความเมตตาของพระเจ้าหรือพระศาสดา
และ/หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เต็มเปีย่ มด้วยความเชือ่ มัน่
และศรัทธาต่อพระเจ้าหรือพระศาสดา ความอิม่
เอมใจในจิตวิญญาณ จึงเป็นความรูส้ กึ ของบุคคล
ที่ตรงกันข้ามกับการมีความทุกข์ทางจิตวิญญาณ
(spiritual distress)

องค์ประกอบรอง หรือปัจจัยส่งเสริม เป็น
สถานการณ์หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับ
บุคคล และส่งผลกระทบต่อการค้นพบความหมาย
ของจิตวิญญาณในขณะเกิดการเจ็บป่วย ประกอบ
ด้วย
1) ความรุนแรงของการเจ็บป่วย (severity
of illness) เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับความ
รุนแรงของโรคที่คุกคาม หรือระดับความรุนแรง
ของการสูญเสียการทำ�หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกาย อันเกิดจากโรคและผลข้างเคียง หรือภาวะ
แทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะโรคที่รุนแรงและคุกคาม
ใช้ระยะเวลารักษาทีย่ าวนาน มีอาการรุนแรงเพิม่
มากขึ้นเรื่อย ๆ หรือผลการรักษาเลวลง นอกจาก
จะส่งผลต่อทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
ผูป้ ว่ ยแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิต
วิญญาณ ผูป้ ว่ ยจึงต้องการทีจ่ ะค้นหาความหมาย
เพื่อให้สามารถที่จะยอมรับได้กับความเจ็บป่วยที่
ประสบอยู่
2) การสนับสนุนทางสังคม (social support)
จากครอบครัว เพือ่ น ญาติ หรือคนดูแล รวมทัง้
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว และมี
กำ�ลังใจ เป็นการตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน
ด้านจิตสังคมของผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะการได้รบั การ
สนับสนุนจากครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดจะมีผล
ต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยมากที่สุด นอกจากนี้
พยาบาลที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา หรือทีม
สหสาขาที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจะเป็นผู้ท่ีช่วย
ให้ ผู้ป่ว ยค้ น พบความหมายของจิ ต วิ ญ ญาณใน
ประสบการณ์ของการเจ็บป่วยทีเ่ ป็นอยู่
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3) ประสบการณ์หรือสถานการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ ในชีวติ (stressful life events) ได้แก่ ภาวะ
ทางอารมณ์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตที่ผ่าน
มา เช่น การเจ็บป่วย การสูญเสียบุคคลใกล้ชดิ
การล้มละลาย ชีวติ เฉียดตายจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
เป็นต้น ประสบการณ์เหล่านีจ้ ะทำ�ให้บคุ คลดิน้ รน
เพื่อให้พ้นกับสภาพวิกฤตที่เป็นอยู่ ช่วยให้บุคคล
สร้างกลไกใหม่ในการเผชิญกับปัญหาทีจ่ ะเข้ามาใน
ชีวติ โดยจิตวิญญาณเป็นแหล่งประโยชน์ทส่ี �ำ คัญ
ของบุคคลในการใช้เผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤต

จิตวิญญาณ: เด็กโรคเรื้อรัง กับแนวคิด
ของ O’ Brien จากกรณีศึกษาเด็กวัยรุ่น
ข้อมูลผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยเพศหญิง อายุ 16 ปี ได้รบั การวินจิ ฉัย
เป็น CKD stage 4 (chronic kidney disease)
อาการสำ�คัญนำ�ส่ง: ปวดศีรษะรุนแรง ความดัน
โลหิตสูง เบือ่ อาหาร บวม 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
การรักษา: แพทย์ให้เข้ารักษาตัวในหอผูป้ ว่ ย
ได้รับการวางสายหน้าท้องและทำ�การล้างไตผ่าน
เยือ่ บุชอ่ งท้อง (CAPD: continuous ambulatory
peritoneal dialysis)
ประวัตคิ รอบครัว: มารดาเป็นแม่เลีย้ งเดีย่ ว
(single mom) มีลกู สาวทัง้ หมด 3 คน รวมผูป้ ว่ ย
โดยผู้ป่วยเป็นบุตรสาวคนโต ครอบครัวนี้เป็น
ครอบครัวเดีย่ วอยูร่ ว่ มกัน 4 ชีวติ คุณยายเสียชีวติ
ด้วยอุบตั เิ หตุเมือ่ 3 ปีทผ่ี า่ นมา เมือ่ ผูป้ ว่ ยเข้ารักษา
ในโรงพยาบาล มารดาต้องพาบุตรสาวคนที่ 2 และ
3 ตามมาอยูใ่ นโรงพยาบาลด้วยกัน น้องสาวคนที่
2 อายุ 12 ปี และคนที่ 3 อายุ 9 ปีตามลำ�ดับ
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ทีมพยาบาล
รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์มารดา การพูดคุย
กับผูป้ ว่ ยและจากการสังเกต มารดากล่าวว่า ผูป้ ว่ ย
เป็นเด็กดีเชือ่ ฟังและช่วยงานมารดาทุกอย่างเท่าที่
สามารถทำ�ได้ มารดาเล่าว่าผูป้ ว่ ยเป็นเด็กรับผิดชอบ
ดี ม าก ช่ ว ยดู แ ลบ้ า นและดู แ ลน้ อ งในยามที่
มารดาต้องออกไปขายข้าวแกง และรับผิดชอบ
การเรียนแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เรียนเพราะเข้า
โรงพยาบาลบ่อยครัง้ จนต้องเลิกเรียนไป ผูป้ ว่ ย
รักเรียนมาก ปัจจุบนั ยังยืมหนังสือเรียนของเพือ่ น
มาอ่านเป็นประจำ� ด้วยความหวังว่าสักวันหนึง่ จะ
ได้กลับไปเรียนและเป็นคุณครูในอนาคต ช่วงนี้
ผู้ป่วยต้องมาอยู่โรงพยาบาลยาวนานขึ้น มารดา
และน้อง ๆ จะมาเฝ้าทีโ่ รงพยาบาลเป็นช่วง ๆ ภาพ
ที่เห็นชินตาคือน้อง ๆ ของผู้ป่วยจะมาเล่นรอบ ๆ
เตียงของผูป้ ว่ ย โดยมีมารดานัง่ อยูข่ า้ งเตียง ในยาม
ทีแ่ พทย์มาตรวจ แม่ลกู ทัง้ 3 ชีวติ จะหลบออกไป
ข้างนอกเพือ่ มิให้รบกวนกีดขวางการทำ�งานของทีม
แพทย์พยาบาล เมือ่ เห็นว่าทางสะดวก แม่จะเดิน
นำ�หน้าตามด้วยลูกสาวอีก 2 คนเข้ามานัง่ และเล่น
อย่างเงียบ ๆ ข้างเตียงหรือใต้เตียงบ้าง ช่วงหลัง
ผูป้ ว่ ยพูดน้อยลง แต่สายตาของเธอเฝ้ามองมารดา
และน้อง ๆ เหมือนจะดูและซึมซับความเป็นไป
เหล่านัน้ ทีเ่ กิดในแต่ละวัน
บางครัง้ ผูป้ ว่ ยปวดท้องดิน้ ทุรนทุรายจนหน้า
เหยเก ร่างบิดไปมาด้วยความปวด แม้แพทย์จะให้
ยาแต่กด็ ไู ม่ทเุ ลาความปวดลง บางครัง้ เธอบ่นกับ
มารดาว่าอยากตาย “ตาย ๆ ไป ไอ้ความปวดนี่
คงจะไม่มอี กี นะแม่นะ” “ถ้าหนูตายไป แม่กค็ งจะ
ไม่ตอ้ งมานัง่ เฝ้ากันอย่างนี้ แม่จะได้ไปขายของ เอา
เงินมาเลีย้ งน้อง หนูเป็นภาระจริง ๆ ” เมือ่ เงินหมด
มารดาก็จะพาลูกอีก 2 คนกลับบ้านเพื่อยืมเงิน

การดูแลความต้องการด้านจิตวิญญาณ: เด็กโรคเรื้อรัง / Attending to The Spiritual Needs of Children with Chronic Diseases

เพื่อนบ้านมาใช้จ่ายในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล เดิม
ครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ ก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยจะป่วย
เมือ่ 5 ปีทแ่ี ล้ว มีครูสอนศาสนาคริสต์ชกั ชวนให้
เปลีย่ นศาสนา โดยมารดากล่าวว่า “เห็นว่าเป็น
ศาสนาทีด่ ศี าสนาหนึง่ นับถือแล้วสบายใจ ครูสอน
ศาสนาดูแลดี มาเยี่ยมและมีของกินมาให้เป็น
ประจำ�” จากการเจ็บป่วยเรือ้ รังทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องเข้า
ออกโรงพยาบาล ทีห่ อผูป้ ว่ ยเธอได้ซมึ ซับกิจกรรม
ทำ�บุญใส่บาตรทีม่ พี ระมารับบิณฑบาตในหอผูป้ ว่ ย
ครัง้ หนึง่ มีแม่ชมี าเยีย่ มหลานชายทีป่ ว่ ยเตียงข้าง ๆ
เธอได้ยินแม่ชีสอนเรื่องทำ�ความดีและการมีชีวิต
ในภพหน้า นับจากนั้นผู้ป่วยก็สนใจศาสนาพุทธ
มากยิ่งขึ้น อ่านหนังสือธรรมะเล่มบาง ๆ ที่มีผ้นู ำ�
มาบริจาคไว้ในหอผู้ป่วย จากนั้นก็เห็นผู้ป่วยอ่าน
หนังสือธรรมะเล่มหนาขึ้น ครั้งหนึ่งผู้ป่วยพูดว่า
“ศาสนาพุทธก็มอี ะไรดี ๆ น่าค้นหา” ผูป้ ว่ ยเห็นข้าง
เตียงอืน่ ๆ มีตดิ ภาพพระพุทธรูป ไว้กราบไหว้ เธอ
ก็ถามว่า “คุณพยาบาลพอจะหาภาพพระพุทธรูป
ให้หนูได้ไหม” ช่วงหลังผู้ป่วยขอให้มารดาเตรียม
ของใส่บาตรให้ดว้ ย และเริม่ สวดมนต์ตามหนังสือ
ก่อนนอน ผูป้ ว่ ยบอกว่า “สวดแล้วใจสงบดี”
วันหนึง่ ผูป้ ว่ ยบอกว่า “คุณพยาบาลคะ หนู
อยากบริจาคร่างกาย เวลาหนูตาย ร่างของหนูยงั
มีประโยชน์กบั คนอืน่ หนูจะทำ�ได้ไหมคะ” เมือ่ เอา
ใบสมัครมาให้ ผูป้ ว่ ยดูสดชืน่ ขึน้ และยิม้ แย้มขณะ
กรอกรายละเอียด ดูเธอมีความสุขกับชีวติ เหมือน
ได้พบของทีถ่ กู ใจ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ของผู้ ป่ ว ยวั ย รุ่ น รายนี้
พยาบาลในฐานะผูด้ แู ลต้องทบทวนว่าควรมองจิต
วิญญาณของผูป้ ว่ ยรายนีอ้ ย่างไร ในทีน่ ไ้ี ด้ประยุกต์
แนวคิดของ O’ Brien มาเป็นกรอบในการประเมิน
จิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยวัยรุน่

บทบาทของพยาบาลในการวางแผนการดูแล
ความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเด็กโรค
เรื้อรัง
หากมองผ่านตามกรอบแนวคิดความผาสุก
ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณในขณะเกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยของ
O’Brien สามารถสรุปได้ดงั นี้
สิง่ แรกต้องค้นหาโดยการประเมินว่าผูป้ ว่ ยมี
จิ ต วิ ญ ญาณความเชื่ อ ความศรั ท ธาส่ ว นบุ ค คล
(personal faith) อย่างไร โดยสอบถามเพิม่ เติม
ในประเด็นของความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่
ผู้ป่วยมีความเชื่อหรือศรัทธาต่อสิ่งที่มีความหมาย
มีคณ
ุ ค่าหรือทีม่ คี วามสำ�คัญสูงสุดในชีวติ เป็นต้น
ว่า อะไรมีความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ในชีวติ จากมากไป
น้อย คำ�ตอบของผูป้ ว่ ยอาจมีการเปลีย่ นแปลงไป
มาได้ อย่างกรณีของผูป้ ว่ ยรายนี้ ช่วงแรก ๆ ทีย่ งั
ไม่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยตอบว่า การได้กลับไป
เรียนมีความหมายและสำ�คัญทีส่ ดุ ในชีวติ แต่ภาย
หลังเมือ่ อาการป่วยรุนแรงมากขึน้ ผูป้ ว่ ยให้ค�ำ ตอบ
ว่าการตายอย่างสงบไม่ทรมานมีความหมายที่สุด
กับชีวติ จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ว่ ย
ได้ซมึ ซับและนำ�เอาศาสนาพุทธมาเป็นทีพ่ ง่ึ เธอให้
ความสำ�คัญกับการเคารพบูชาภาพของพระพุทธรูป
รวมทัง้ การสวดมนต์ตามแบบทีช่ าวพุทธนิยมปฏิบตั ิ
บูชา โดยผูป้ ว่ ยให้เหตุผลว่าทำ�ให้ใจสงบดี นอกจาก
นี้ผู้ป่วยยังมีความเชื่อในโลกหน้าจากการทำ�ดีใน
ชาติน้ี ซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้ป่วยทำ�บุญใส่บาตร
และประสงค์จะบริจาคร่างกาย ในมุมมองการ
ประเมินด้านนี้ในฐานะที่ผู้ป่วยเคยนับถือศาสนา
คริสต์ อาจต้องประเมินว่ามีความเชือ่ ความศรัทธา
ใดอันเป็นผลจากศาสนาที่ 2 ด้วยหรือไม่ เช่น ถาม
ว่าเวลาป่วยหรือปวดมาก ๆ นอกจากที่สวดมนต์
ใส่บาตรแล้ว ผูป้ ว่ ยได้น�ำ เอาศาสนาคริสต์มาช่วย
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ด้วยหรือไม่ อย่างไร และมีค�ำ สอนใดทีช่ ว่ ยให้รสู้ กึ
ดีขน้ึ บ้างหรือไม่ อย่างไร
ลำ�ดับต่อมาคือการประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาหรือการประกอบพิธีกรรมตามความ
เชือ่ ความศรัทธา (religious practice) ผูป้ ว่ ยมี
ความชัดเจนในด้านนี้ เช่น การใส่บาตร การบูชา
ภาพพระพุทธรูป แต่ในส่วนอื่นยังขาดข้อมูลโดย
เฉพาะด้ า นการปฏิ บั ติ ใ นศาสนาคริ ส ต์ ท่ี ยั ง ไม่
ปรากฏ จึงควรซักถามและสังเกต เช่น การใช้
เครือ่ งรางของขลังในศาสนาว่ามีหรือไม่ คืออะไร
ได้มาจากใครอย่างไร นอกจากนีต้ อ้ งถามความรูส้ กึ
จากการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร สงบ สบายใจ มี
ความหวังหรือรูส้ กึ สิน้ หวัง เป็นต้น ความสม่�ำ เสมอ
ของการปฏิบตั เิ ป็นอย่างไร นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยได้ท�ำ
กิ จ กรรมใดหรื อไม่ ท่ี เ ป็ น การบำ � เพ็ ญ ประโยชน์
รวมถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ท�ำ ว่าเป็นอย่างไรด้วย
การประเมินความอิ่มเอมใจในจิตวิญญาณ
(spiritual contentment) สิง่ ทีค่ วรต้องประเมิน
เพิม่ เติมคือความรูส้ กึ ในปัจจุบนั เป็นอย่างไร รูส้ กึ
กลัว เจ็บ เครียด ทรมาน อึดอัด เบือ่ ต้องการ
อะไรมากทีส่ ดุ ในขณะนี้ ผูป้ ว่ ยตอบว่าต้องการตาย
อย่างสงบ และสิง่ ทีน่ กึ ถึงมากทีส่ ดุ คือเธอต้องการ
บริจาคร่างเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนเมื่อเธอตายไป
นอกจากนีค้ วรประเมินต่อว่าผูป้ ว่ ยมีความต้องการ
ใครมากที่สุดในยามนี้ด้วย ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น
ทราบเพียงว่าเธอมีมารดาและน้อง ดังนั้นข้อมูล
ด้านบิดาควรต้องมีการประเมินเพือ่ ให้ได้ความกระจ่าง
ว่าผูป้ ว่ ยมีสง่ิ ใดติดค้างในใจหรือไม่ นอกจากนีค้ วร
ประเมินด้วยว่าการเชือ่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ น้ั ผูป้ ว่ ยมี
ความคิดเช่นไร เช่น สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว่ ยเธอได้หรือไม่
อย่างไร นอกจากนี้ควรประเมินว่าผู้ป่วยมีความ
ต้องการหรือไม่ในการประกอบพิธกี รรมตามความ
เชือ่ และมีเหตุผลอย่างไร
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จากข้อมูลข้างต้นของผู้ป่วยเด็กร่วมกับการ
มองตามแนวคิดของ O’ Brien พยาบาลสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบหลักหรือปัจจัยนำ�ทั้ง 3
ส่วนข้างต้นเป็นเครือ่ งมือประเมินจิตวิญญาณของ
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังรายนี้ โดยจะเห็นว่าผูป้ ว่ ยเด็ก
รายนี้มีความต้องการด้านจิตวิญญาณในด้านของ
ความเชือ่ ความศรัทธาส่วนบุคคล โดยผูป้ ว่ ยเด็กได้
นำ�เอาศาสนาพุทธมาเป็นแนวทางในการวางเป้าหมาย
ชีวติ ทีต่ อ้ งการบริจาคร่าง โดยระบุวา่ ร่างของตนจะ
เกิดคุณค่า และให้ความหมายของชีวติ (meaning
of life) ทีเ่ หลืออยูว่ า่ ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของ
การต่อชีวิตให้ผู้อ่ืนและมีศรัทธาในศาสนาพุทธ
อีกทั้งมีการปฏิบัติกิจกรรมทางจิตวิญญาณตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนาดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
ส่วนความต้องการด้านจิตวิญญาณในส่วนของ
ความอิ่มเอมใจในจิตวิญญาณนั้น ผู้ป่วยเด็กได้
แสดงให้เห็นถึงความสุขที่ตนได้บริจาคร่างตามที่
ตัง้ ใจไว้ แม้วา่ ด้วยวัยของผูป้ ว่ ยรายนีอ้ ายุ 16 ปีถอื ว่า
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ พยาบาล
ผู้ดูแลควรมีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่ครอบครัว
หรือผูป้ กครองของผูป้ ว่ ยเด็กเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับในการตัดสินใจของผู้ป่วย มิให้เกิด
ปัญหาในภายหน้า
จากแนวคิดของ O’ Brien สำ�หรับ 3 องค์
ประกอบรอง หรือปัจจัยส่งเสริมที่ต้องประเมิน
ได้แก่
1) ความรุนแรงของการเจ็บป่วย (severity
of illness) ในรายนี้แพทย์วินิจฉัยเป็น CKD
stage 4 ดังนัน้ ควรติดตามค่าอัตราการกรองของไต
(glomerular filtration rate; GFR) ภาวะแทรกซ้อน
ทีพ่ บว่ามีอะไรบ้าง เช่น เยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ ภาวะ
ติดเชือ้ ภาวะน้�ำ เกิน ภาวะเสียสมดุลของอิเล็คโตรลัยท์
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การพยากรณ์โรค เพราะหากผู้ป่วยได้รับภาวะ
คุกคามจากภาวะแทรกซ้อนทีม่ ากขึน้ และยาวนาน
หรือมีผลการรักษาทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ นอกจากก่อให้
เกิดผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ สังคมแล้ว มัน
ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความทุ ก ข์ ท างจิ ต วิ ญ ญาณ
กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยยิง่ ต้องการค้นหาความหมาย เพือ่
ให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตของความเจ็บป่วย
ทีป่ ระสบอยู่
2) การสนับสนุนทางสังคม (social support)
ครอบครัวผู้ป่วยเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ได้ประวัติ
เพียงว่าครอบครัวนีม้ ี 4 ชีวติ และมีเพือ่ นบ้านเป็น
แหล่งสนับสนุนในเรื่องค่ารักษา พยาบาลต้อง
ประเมินว่ามีแหล่งประโยชน์อน่ื ใดอีกบ้างทีช่ ว่ ยให้
ครอบครัวนีไ้ ด้รบั การดูแลมากขึน้ เป็นต้นว่า สถาน
พยาบาลใกล้บ้านที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นใน
กรณีผู้ป่วยสามารถกลับไปอยู่บ้านและอาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การดูแลเบื้องต้นก่อน
รวมทัง้ แหล่งช่วยเหลือหรือสนับสนุนในส่วนของค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล และแหล่ง
ช่วยเหลือด้านการศึกษาของชุมชนทีจ่ ะให้การดูแล
ด้านการศึกษาแก่น้องสาวอีก 2 คนของผู้ป่วย
ซึ่งแม้ว่าไม่ได้เจ็บป่วย แต่กลับต้องมาใช้ชีวิตใน
โรงพยาบาลแทนการได้ใช้เวลาในวัยเพือ่ การศึกษา
เหมือนเด็กปกติทว่ั ไป สิง่ เหล่านีด้ เู หมือนเป็นเรือ่ ง
ที่อาจถูกมองข้ามหรือละเลยไป แต่ภาพที่น้อง ๆ
และมารดาต้องมาตรากตรำ�ใช้ชวี ติ ในโรงพยาบาล
ไปกับผูป้ ว่ ย ก็มผี ลกระทบต่อจิตใจของผูป้ ว่ ยอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ผูป้ ว่ ยถึงกับพ้อกับชีวติ และพูดกับ
มารดาในตอนหนึง่ ว่า “ถ้าหนูตายไป แม่กค็ งจะไม่
ต้องมานัง่ เฝ้ากันอย่างนี้ แม่จะได้ไปขายของ เอาเงิน
มาเลีย้ งน้อง หนูเป็นภาระจริง ๆ” เหล่านีส้ ะท้อน
ให้เห็นว่าจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยถูกสัน่ สะเทือนด้วย
สภาพอารมณ์ทเ่ี ศร้าหมอง

อย่างไรก็ดี การทีพ่ ยาบาลสามารถสนองตอบ
ความต้องการทางจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ย ด้วยการ
จัดแหล่งข้อมูลดำ�เนินการให้ผปู้ ว่ ยได้ท�ำ ตามความ
ต้องการทีจ่ ะอุทศิ ร่าง นับเป็นแหล่งประโยชน์ทเ่ี อือ้
ต่อสภาวการณ์ของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยเป็นคน
เปิดเผย เธอต้องการสิง่ ใดเธอจะมาบอก อย่างไร
ก็ตามเด็กทุกคนไม่เป็นอย่างผู้ป่วย บางคนเก็บ
ความรู้สึกและไม่ค่อยแสดงออก ดังนั้นพยาบาล
ต้องใส่ใจ พูดคุย ค้นหาความต้องการของเด็กเพือ่
ทีจ่ ะได้จดั แหล่งสนับสนุนทางสังคมได้ตรงจุด
3) ประสบการณ์หรือสถานการณ์วิกฤตใน
ชีวติ (stressful life events) ได้แก่ การสังเกต
พฤติ ก รรมการแสดงออกและคำ � พู ด ว่ า ผู้ป่ว ยมี
สภาวะอารมณ์เป็นอย่างไร เศร้าหมอง วิตกกังวล
โกรธ ท้อแท้หรือสงบกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั รวม
ทั้งการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตที่ผ่านมา
อย่างไร รวมทัง้ ประเมินถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวว่าเป็นอย่างไร
ยากจนหรือเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือไม่
อย่างไร จากการประมวลทั้งปัจจัยนำ�และปัจจัย
เสริม จะช่วยให้พยาบาลเห็นภาพความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยได้ชัดเจนขึ้น และนำ�
ไปสูก่ ารใช้เป็นข้อมูลเพือ่ การดูแลทีช่ ดั เจนมากขึน้

สรุป
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยเด็กโรค
เรื้อรังนับว่ามีความสำ�คัญยิ่งต่อการจะดูแลบุคคล
ทัง้ คนให้เป็นองค์รวม และไม่สามารถแยกออกจาก
การดูแลทางร่างกาย จิตใจและสังคม หากแต่การ
ดูแลทางจิตวิญญาณเป็นมิติท่ีมีความลึกเข้าไปใน
ตัวบุคคล เหมือนยากทีจ่ ะเข้าใจ แต่หากพยาบาล
หรือบุคลากรในทีมสุขภาพให้เวลาในการประเมิน
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

...51

ชลิดา ธนัฐธีรกุล / Chalida Thanattheerakul

ไม่วา่ จะใช้กรอบแนวคิดใด ผูเ้ ขียนเชือ่ แน่วา่ หนทาง
ที่เราใช้เวลาเหล่านั้น จะเป็นการสร้างสะพานที่
สามารถเชือ่ มต่อกับผูป้ ว่ ยเด็กและครอบครัว เกิด
ความเข้าใจในทุกพฤติกรรมทีเ่ ขาเป็นทีเ่ ขาแสดงออก

นับเป็นสิท ธิข้ันพื้นฐานที่ผู้ป่วยต้องการจากทีม
สุขภาพ นั่นคือความเข้าใจ จึงหวังอย่างยิ่งว่า
บทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้พยาบาลให้
ความสำ�คัญกับจิตวิญญาณของเด็ก ๆ เหล่านี้
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