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บทคดัย่อ 
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวถิีชุมชนในสงัคมวฒันธรรมอีสาน เป็นส่วน
หนึ่งของวถิกีารด าเนินชวีติที่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามทีจ่ะยดืชวีติของผูป้่วยใหอ้ยู่
ได้นานที่สุด โดยใช้ความเอื้ออาทรของคนในชุมชนเป็นกลไกหลกัในการแสวงหาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยทีส่อดคล้องกบัความเชื่อ ประเพณีและวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวอีสาน จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดทา้ยของชุมชนต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ท าใหไ้ดค้น้พบ
วธิกีารดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบของ “พิธกีรรม” ที่หลากหลายทัง้รูปแบบและ
จุดประสงคท์ีส่ามารถจ าแนกตามช่วงเวลา ไดเ้ป็น 3 ระยะ คอื 1) ระยะ “ตุม้โฮม” 2) ระยะ 
“อยู่ก็สบาย”  และ 3) ระยะ “ไปกส็งบ”  ซึ่งแต่ละระยะกจ็ะแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยง
ของวธิปีฏบิตัใินแต่ละพธิกีรรมกบัผลทีค่าดหวงัทีจ่ะใหบ้งัเกดิขึน้ต่อตวัผูป้่วย  นอกจากนี้
ยงัท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึง “ความหวงั” ของผู้ป่วย ครอบครวัและชุมชน ที่
พบว่าไมม่วีนัทีจ่ะสิน้สุดจนกว่าจะหมดลมหายใจ แมจ้ะไดร้บัการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ลว้ว่า
หมดหนทางที่จะรกัษาให้หายขาดได้ ผลจากการเรียนรู้ในครัง้นี้ จะน าไปสู่การเชื่อม
ประสานแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวทิยาการสมยัใหม่กบัแนวปฏบิตัทิี่มา
จากความเชือ่ ประเพณแีละวฒันธรรมของผูป้ว่ย ครอบครวัและชุมชน  
 

ค าส าคญั  ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย พธิกีรรม วฒันธรรมอสีาน 
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Abstract 
End-of-life patient care in Isan reflects an attempt to extend patients’ 

lives. This care of people in the community is in accord with Isan‘s unique beliefs, 
traditions, and culture. This study of experiences of end-of-life care in Phoyai Sub-
district, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province identified three phases: 
1) Tum home (re-union), 2) Yoo Koh Sa Bay (comfortable living), and 3) Pai Koh 
Sa-ngob (serenity in death). Each phase reflected the rituals associated with the 
expectations for end-of-life patients. They also exemplified the understanding of 
the hopes of the end-of-life patients, families, and communities that did not end 
until the last breath, despite doctors’ statements about no cures. These 
experiences lead to changes in the paradigms of the health profession in regard to 
holistic beliefs, rites, culture, hopes, and families’ and communities’ care for end-
of-life patients.      
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บทน า 
ผู้ป่วยที่เข้ารบัการรกัษาทุกคน ล้วนแล้วแต่มีความหวงัที่จะหายจากโรคที่

เป็นอยู่ทัง้สิ้น แต่เมือ่การรกัษาไดด้ าเนินไปถงึช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขากจ็ะเกดิการรบัรูว้่า
โรคทีเ่ป็นอยู่นัน้จะสามารถรกัษาใหห้ายขาดไดด้ว้ยวธิีการในปจัจุบนัหรอืไม ่หากค าตอบ
คอื “ไม่” นัน่หมายความว่าการด าเนินของโรคไดเ้ปลีย่นพวกเขาใหก้ลายเป็นผูป้่วยระยะ
สุดท้ายแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ต้องตดัสนิใจ ว่าจะอยู่รอให้เวลาสุดท้ายมาถึงโดยไม่ต้องท า
อะไร หรอืเลอืกทีจ่ะแสวงหาหนทางการรกัษาอื่นๆ ต่อไป จนกว่าจะหายหรอืท าใจยอมรบั
ให้ได้ในที่สุด พื้นที่เป้าหมายในการศึกษาครัง้นี้คือ ชุมชนต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิ             
ช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ทีเ่ป็นชุมชนที่ยงัคงเอกลกัษณ์ของคนอสีาน สะทอ้นผ่านวถิี
การด าเนินชวีติและวฒันธรรมที่มลีกัษณะเฉพาะตวั โดยเฉพาะความเห็นอกเห็นใจผู้ที่
ก าลงัตกอยู่ในความทุกข ์ตวัอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรดงักล่าวกค็อืการดูแล
ผูป้่วยระยะสุดท้ายของคนในชุมชนที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผสมผสานเขา้กบัความเชื่อ
ประเพณีวฒันธรรมที่สบืต่อกนัมา โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของพธิกีรรม  ทีม่คีวาม
หลากหลายและแตกต่างกนัไปตามจุดมุง่หมายทีจ่ะใหบ้งัเกดิผลขึน้ ซึง่ในทีน่ี้จะไดก้ล่าวถงึ



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 

 

- 91 - 
 

พิธกีรรมที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เกิดจากความร่วมมอื ร่วมใจของ
ผู้ป่วย ครอบครวัและคนในชุมชน โดยที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็ฝากความหวงัไว้กับ
พธิกีรรมดงักล่าวว่าจะช่วยรกัษาให้หายขาดจากโรคได ้และแมไ้ม่หายขาดก็อาจจะช่วย
บรรเทาอาการของโรคทีเ่ป็นอยู่ใหเ้บาบางลงได ้หรอืจนเมือ่ถงึจุดสุดทา้ยทีไ่มม่คีวามหวงั
ทีจ่ะรกัษาได้แลว้ กย็งัมคีวามต้องการที่จะใหผู้ป้่วยได้ใชเ้วลาที่เหลอือยู่ใหสุ้ขสบายทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละเมือ่ถงึระยะสุดทา้ยกย็งัคาดหวงัทีจ่ะใหผู้ป้ว่ยไดจ้ากไปอย่างสงบสุข  

จากประสบการณ์ของผู้เขยีนที่คลุกคลกีบัชุมชนในสงัคมวฒันธรรมอีสานใน
ฐานะอาจารย์พยาบาลทีน่ านักศกึษาลงฝึกภาคปฏบิตัใินชุมชน ท าใหเ้หน็แง่มุมความคดิ
ของคนในชุมชนทีส่ะทอ้นถงึการดิ้นรนทีจ่ะช่วยใหผู้ป้่วยมชีวีติรอดใหย้าวนานทีสุ่ดแมจ้ะ
ไดร้บัการลงความเหน็จากแพทย์แลว้ว่าไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดไดก้ต็าม นอกจากนี้
ยงัไดส้มัผสัถงึความเอื้ออาทรของญาตพิี่น้องและคนในชุมชนที่ไม่ได้ปล่อยใหผู้้ป่วยและ
ครอบครวัต้องต่อสูโ้ดยล าพงั แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลบัพยายามทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วมใน
กระบวนการแสวงหาทางรอดอย่างเต็มที่โดยไม่มขีอ้แม ้ทัง้นี้ทุกคนต่างก็มคีวามหวงัที่
อยากเห็นผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่และกลบัมาใช้ชวีติปกตสิุขอกีครัง้ การเรยีนรูเ้รื่อง
การดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยจงึต้องเป็นการเรยีนรูร้่วมกนัของคนในชุมชนและบุคลากรทาง
สุขภาพ (โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย์, 2550) 

 

รปูแบบการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย 
จากการเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้วยการจดัเวทีประชาคมระดมความ

คดิเห็นกบัประชาชน ผู้น าชุมชนและผู้ที่มสี่วนเกีย่วขอ้ง ในต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิ   
ช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  ท าให้ค้นพบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถี
ชุมชนในสงัคมวฒันธรรมอีสานของพื้นที่ดงักล่าว โดย จรูญศร ี มหีนองหว้า และคณะ 
(2557) ได้เสนอว่า การดูแลของชุมชนเป็นการดูแลที่ต่อเนื่อง และเป็นแบบแผน 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบแผนของการตุ้มโฮม แบบแผนของการปฏบิตักิบัของรกัษา แบบแผน
ของการซอมใจ และแบบแผนของการตายงาม  ซึง่ผูเ้ขยีนได้จ าแนกช่วงเวลาของการดแูล
เชื่อมโยงกบัการประกอบพธิีกรรมต่างๆ เป็น 3 ระยะ คอื ระยะ “ตุ้มโฮม”  ระยะ “อยู่ก็
สบาย”  และระยะ “ไปกส็งบ” โดยแต่ละระยะกจ็ะมพีธิกีรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ 
 

 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 

 

- 92 - 
 

ระยะท่ี 1 ระยะ “ตุ้มโฮม” 

   การ “ตุ้มโฮม” เป็นลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของชุมชนวฒันธรรมอสีานทีค่น
ในชุมชนจะมารวมตวักนัเพือ่สิง่ใดสิง่หนึ่งร่วมกนัโดยไมต่อ้งรอใหม้กีารรอ้งขอ การตุม้โฮม
จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกดิขึน้ในชุมชนและเหตุการณ์นัน้จะต้อง
อาศยัความร่วมแรงร่วมใจของคนหมูม่ากในชุมชนจงึจะบงัเกดิผล การตุม้โฮมเกดิไดท้ัง้ใน
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสุขและเหตุการณ์ที่น ามาซึ่งความทุกข์ แต่ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ในลกัษณะใด สิง่ที่เหมอืนกนัก็คอืเป็นสิง่ที่เกดิขึ้นด้วยความสมคัรใจ ไม่หวงั
ผลตอบแทน เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี ให้ก าลงัหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
ส าหรบักรณีที่เกีย่วขอ้งกบัการดูแลผูป้่วยระยะสุดทา้ยพบว่า การตุ้มโฮมไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่
ระยะแรกๆ ทีชุ่มชนไดท้ราบว่ามผีูท้ ีป่่วยเกดิขึน้ในชุมชนแลว้ แต่ลกัษณะการตุ้มโฮมอาจ
เป็นเพยีงการถามไถ่อาการ การใหก้ าลงัใจและการตดิตามสอบถามว่าจะตอ้งไปรกัษาต่อที่
ใด ต่อเมือ่ผูป้่วยไดเ้ขา้รบัการรกัษาตามกระบวนการจนครบถว้นและไดร้บัการยนืยนัจาก
แพทย์แลว้ว่าไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได้ ลกัษณะของการตุ้มโฮมกจ็ะมคีวามจ าเพาะ
เจาะจงมากยิง่ขึ้น เปลี่ยนจากการถามไถ่ให้ก าลงัใจไปเป็นการก้าวเข้าไปมสี่วนร่วมใน
กระบวนการสรา้งเสรมิขวญัก าลงัใจใหก้บัผูป้่วย ดงันัน้การตุม้โฮมเพือ่การดแูลผูป้ว่ยระยะ
สุดท้ายจงึไม่ได้มคีวามหมายเพยีงเป็นการมาร่วมกนัให้ก าลงัใจแก่ผู้ป่วยและครอบครวั
อย่างจรงิจงัและเป็นรูปธรรมเท่านัน้ แต่ยงัเป็นโอกาสส าคญัอีกอย่างหนึ่งที่จะกระชับ
ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนหรอืช่วยคลีค่ลายความขดัแยง้ที่อาจมอียู่เดมิใหบ้รรเทาเบา
บางลงไปอกีดว้ย การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยในระยะตุม้โฮม ประกอบดว้ย 2 พธิกีรรม คอื
  

1. พิธี “สดูขวญั” "สตูรขวญั" 
     พธิสีูดขวญัถอืว่าเป็นพธิทีางคติพราหมณ์ทีแ่ทรกอยู่ในสงัคมวฒันธรรมอสีาน
จนแยกไม่ออก ถือเป็นกลวธิสี าคญัประการหนึ่งที่จะท าให้เกดิการตุ้มโฮม พธิสีูดขวญัมี
ความหมายถงึการเรยีกขวญัของผูป้่วยใหก้ลบัมาอยู่กบัเนื้อกบัตวั องค์ประกอบของการ
สูดขวญัประกอบด้วย “พาขวญั” ซึ่งเป็นสิง่ที่คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ช่วยกนั
จดัท าขึ้น พาขวญัมคีวามหมายถึงการจดัส ารบัเพื่อบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่จะช่วยเรยีกขวญั
ผูป้่วยใหก้ลบัมาได ้ “หมอสูด” หรอื “หมอขวญั หรอื “หมอพราหมณ์”  เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัที่จะขาดไม่ได้ เนื่องจากมหีน้าที่ส าคญัในการติดต่อสื่อสารกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อให้
ช่วยเรยีกขวญัของผูป้ว่ยกลบัมา การสือ่สารกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิก์ระท าผ่านบทสวดเรยีกขวญัที่
น าสวดโดยหมอสดู ในขณะเดยีวกนัญาตพิีน้่องและคนในชุมชนทีม่าร่วมพธิกีจ็ะมสี่วนร่วม



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 

 

- 93 - 
 

ในการเรยีกขวญัด้วยการกล่าวค าเรยีกขวญัว่า “มาเด้อขวญัเอ้ย” ซึ่งจะกล่าวทัง้หมด 3 
ครัง้ตามทีห่มอสดูไดก้ล่าวน า และเมือ่การสวดเรยีกขวญัสิ้นสุดลง ญาตแิละผูร้่วมพธิกีจ็ะ
ไดร้่วมผูกขอ้มอืใหก้บัผูป้่วยเพื่อผูกมดัให้ขวญัอยู่กบัตวัผู้ป่วยโดยไม่หนีหายไปที่อื่นอีก 
(ภทัธชาพงศ ์สริภิทโท, 2555) 

                                   
 
    
2. พิธีท าบญุเล้ียงพระ  
ในสงัคมวฒันธรรมอีสาน การท าบุญเลี้ยงพระเป็นพิธตีามวถิีพุทธศาสนาที่

มกัจะถูกปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัพธิสีดูขวญัตามคตพิราหมณ์เสมอ การท าบุญเลีย้งพระในกรณี
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดทา้ยถอืว่าเป็นพธิสี าคญัที่จดัใหม้ขี ึน้เป็นกรณีพเิศษ มจีุดประสงค์
ส าคญัเพื่อให้ผู้ป่วยได้มโีอกาสท าบุญร่วมกบัครอบครวัและคนในชุมชน อนัจะเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบัชุมชน  
นอกจากนี้ยงัจะเป็นการน าเอาสิง่ที่ไม่ดอีอกไปจากตัวและเรยีกเอาสิง่ดีๆ  กลบัเขา้สู่ตัว
ผูป้่วย ช่วยให้ผูป้่วยเกดิความสบายใจและมกี าลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บัโรครา้ยทีก่ าลงัเผชญิอยู่ 
พธิกีรรมอื่นๆ ที่เกดิขึ้นขณะท าบุญเลี้ยงพระประกอบด้วยการสวดมนต์ การรดน ้ามนต์ 
การถวายภตัตาหารพระสงฆ ์ความส าคญัของการท าบุญเลี้ยงพระไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงการ
ให้ก าลงัใจโดยตรงต่อผู้ป่วยเท่านัน้ แต่สิง่ส าคญัประการหนึ่งก็คอืเป็นการเปิดโอกาสให้
เพื่อนบา้นทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ต่อกนัได้มโีอกาสเชื่อมสมัพนัธ์ต่อกนัเป็นการลดความ
ขดัแยง้ดว้ยการท าบุญร่วมกนัอกีดว้ย  
 
 
 

ภาพท่ี 1 หมอสดูท าพธิสีดูขวญั         ภาพท่ี 2 หมอสดูและผูร้ว่มพธิชีว่ยกนัผกู
ขอ้มอืเรยีกขวญัใหผู้ป้ว่ย 
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ระยะท่ี 2 ระยะ “อยู่กส็บาย” 
หลงัจากทีผ่่านพ้นพธิกีรรมการสูดขวญัหรอืท าบุญเลี้ยงพระในระยะตุ้มโฮมไป

แลว้ การดูแลผูป้่วยในขัน้ต่อไปกค็อืการแสวงหาหนทางอื่นๆ เพื่อช่วยในการดูแลรกัษา
ผูป้่วย แมว้่าจะไดร้บัการยนืยนัจากแพทย์ว่าหมดหนทางทีจ่ะรกัษาใหห้ายขาดแลว้กต็าม 
จุดมุง่หมายส าคญัในการดแูลผูป้ว่ยในระยะนี้กย็งัคงยดึทีเ่ป้าหมายเดมิคอืขอใหผู้ป้่วยหาย
จากโรคทีเ่ป็นอยู่ หรอืหากไมห่ายขาดกข็อใหย้ดืเวลาการมชีวีติใหย้าวนานออกไปอกี โดย
พยายามท าทุกวถิทีางทีจ่ะช่วยใหผู้ป้่วยไดอ้ยู่อย่างสุขสบายมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้การที่
จะไดค้ าตอบว่าผูป้่วยควรไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างไรนัน้พบว่า มบีุคคลหรอืเหตุการณ์ที่
ช่วยในการตดัสนิใจ คอื 

1. การตดัสนิใจโดยตวัผูป้ว่ยเอง 
 ผูป้ว่ยแต่ละคนในสงัคมวฒันธรรมอสีานมกัจะมสีิง่ยดึเหนี่ยวจติใจประจ าตวั

หรอืทีเ่รยีกว่า “ของรกัษา”  ซึ่งอาจไดม้าดว้ยการสบืทอดกนัมาทางบรรพบุรุษ การไดร้บั
การแนะน าชกัชวนหรอืแมก้ระทัง่การตัง้ใจยดึถอืสิง่นัน้ดว้ยเหตุการณ์วกิฤตบิางอย่าง ซึ่ง
ของรกัษาของผู้ป่วยแต่ละคนจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าผู้ป่วยควรจะปฏิบตัิตัวอย่างไร หรือ
บุคคลอื่นควรจะปฏบิตัต่ิอผูป้่วยอย่างไร เพื่อใหบ้งัเกดิผลดแีก่ผู้ป่วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นพธิกีรรมที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามของรกัษานัน้ๆ ทัง้นี้ผูป้่วยแต่ละคนอาจมขีอง
รักษาได้มากกว่า 1 อย่างและการประกอบพิธีกรรมก็อาจท าได้มากกว่าหนึ่ งพิธี
เช่นเดยีวกนั 

2. การช่วยตดัสนิใจดว้ยหมอดหูรอืหมอธรรม 
      หมอดหูรอืหมอธรรมจะเป็นผูม้บีทบาทสงูมากในสงัคมวฒันธรรมอสีานทีจ่ะ
ช่วยหาค าตอบทีเ่กีย่วกบัการเจบ็ปว่ย ไมว่่าจะเป็นสาเหตุการเจบ็ปว่ย แนวทางในการดแูล
รกัษาหรอืขอ้ควรปฏบิตัเิพือ่ใหส้ง่ผลดต่ีอผูป้ว่ย วธิกีารหาค าตอบโดยหมอดหูรอืหมอธรรม 
ท าไดด้ว้ยการ “ส่อง” โดยจะมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยกล่าวคอืหมอดูจะส่องหาค าตอบ
โดยใชห้ลกัวชิาทีไ่ดเ้รยีนรูม้าประกอบเขา้กบัขอ้มลูบางประการของผูป้่วย เช่น วนัเดอืนปี
เกดิ เพื่อประมวลผลเป็นค าตอบใหแ้ก่ผูป้ว่ยดว้ยตวัเอง ในขณะทีห่มอธรรมจะ “ส่อง” โดย
การเป็นตวักลางสื่อสารกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อขอให้สิง่ศกัดิส์ทิธิน์ัน้หาค าตอบใหก้บัผูป้่วย 
ความเชื่อในพิธีกรรมหมอธรรม เป็นระบบความเชื่อทางวัฒนธรรมในการดูแลรกัษา
สุขภาพของคนในทอ้งถิน่อสีาน ทีม่องสุขภาพของคนในลกัษณะทีม่ดีุลยภาพอนัเกดิจาก
การเชือ่มโยงปฏสิมัพนัธห์รอืบรูณาการของ กาย จติ จติวญิญาณ กบัสิง่แวดลอ้มภายนอก
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เขา้เป็นหนึ่งเดยีวที่จะก่อใหบุ้คคลมคีุณภาพชวีติ มคีวามผาสุก หรอืมสีุขภาวะที่สมบูรณ์ 
(อธริาชย ์นนัขนัต,ี 2551) 

3. การช่วยตดัสนิใจโดย “แมน่างดง้” 
การหาค าตอบโดยแม่นางดง้ เป็นอกีแนวทางหนึ่งทีช่่วยใหผู้ป้่วยและญาต ิ

สามารถตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษาได ้การเสีย่งทายโดยแมน่างดง้ เป็นลกัษณะเฉพาะของ
พื้นที่ต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยที่แม่นางด้งจะเป็น
สญัลกัษณ์แทนสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ท าหน้าที่แนะน าแนวทางให้กบัผู้ป่วยและญาติ ทัง้นี้จะมผีู้
ประกอบพธิทีีท่ าหน้าที่สือ่สารกบัแม่นางดง้ผ่านพธิกีรรมการเสีย่งทาย อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นพธิี
ประกอบดว้ย 1) หลกัเสีย่งทาย จ านวนมากน้อย ขึน้กบัจ านวนของค าเสีย่งทายทีก่ าหนด
ไว ้2) กระตบิขา้วเหนียว จ านวน 1 ใบ 3) กระดง้ฝดัขา้ว จ านวน 2 ใบ 4) ไมค้าน จ านวน 
4 อัน การประกอบอุปกรณ์เริ่มจากการประกบด้านหลังของกระด้งฝดัข้าวเข้าหากัน 
จากนัน้ใช้ไมค้านประกบจากดา้นนอกทัง้ 2 ด้าน ในลกัษณะกากบาด มดัปลายไมค้านที่
โผล่พน้กระดง้เขา้หากนั (ดงัภาพที ่3) เพือ่ตรงึใหก้ระดง้ทัง้สองใบยดึตดิกนัแน่นไมใ่หห้ลดุ
ขณะประกอบพธิ ี(ดงัภาพที ่ 4) 

                                                       
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขัน้ตอนการเส่ียงทาย 
1. ผู้อาวุโสของหมู่บ้านตอกหลกัเสี่ยงทายไว้ภายในบรเิวณที่ประกอบพิธีในจุดที่

คน้หาล าบาก โดยหลกัเสี่ยงทาย 1 หลกัจะแทนค าตอบหรอืค าเสีย่งทายเพยีง 1 ค าตอบ
เท่านัน้  

2. ผูป้ระกอบพธิจี านวน 2 คน จบัไมค้านตรงจุดกึง่กลางของกระดง้คนละดา้น 

  ภาพท่ี 3 อุปกรณ์ประกอบพธิ ีไดแ้ก่ กระดง้ฝดัขา้ว                                                                             
กระตบิขา้วเหนียวและไมค้าน 

 

ภาพท่ี 4 การประกอบพธิเีสีย่งทาย 
            แมน่างดง้ 
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3. ผูอ้าวุโสตัง้ค าถามทีเ่ป็นค าเสีย่งทายต่อแม่นางดง้ โดยหากค าตอบจะเป็นไปตาม
หลกัเสี่ยงทายหลกัใด ก็ขอให้แม่นางดง้น าผูป้ระกอบพธิไีปหาหลกัเสี่ยงทายหลกันัน้จน
พบ  

4. ผู้ประกอบพิธีหมุนกระด้งไปข้างหน้าเมื่อสุดแขนหมุนกลบัมาด้านหลัง หมุน
กลบัไปกลบัมาโดยไม่หยุดจนท าใหเ้กดิแรงเหวีย่งทีฉุ่ดใหผู้ป้ระกอบพธิทีัง้สองคนเดนิไป
ขา้งหน้าหาหลกัเสี่ยงทาย ซึ่งถ้าหาหลกัใดพบกห็มายความว่าค าตอบที่ไดก้จ็ะเป็นไปค า
เสีย่งทายของหลกันัน้ ทัง้นี้สามารถตัง้ค าถามใหม่เพิม่ขึ้นมาไดแ้ต่จะต้องเปลีย่นค าเสีย่ง
ทายและตอกหลกัเสีย่งทายใหมทุ่กครัง้  

เมื่อได้ค าตอบจากการเสี่ยงทายแลว้ ผู้อาวุโสจะท าหน้าที่น าค าตอบดงักล่าวไป
บอกกบัผูป้ว่ยและครอบครวัเพือ่ใหช้่วยในการตดัสนิใจหาแนวทางรกัษาต่อไป 

 

การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายในระยะ “อยู่กส็บาย” 
 จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัที่สุดในการดูแลผู้ป่วยในระยะนี้ก็ยงัคงยดึที่เป้าหมายเดมิ
คอืขอใหผู้ป้่วยหายจากโรคทีเ่ป็นอยู่ หากไม่หายกข็อใหอ้าการทุเลาลง หรอืหากไมม่หีวงั
ที่จะหายก็ขอยืดเวลาการมีชีวิตให้ยาวนานออกไปอีก และท้ายที่สุดถึงแม้จะหมด
ความหวงัทีจ่ะรกัษาใหห้ายขาดไดก้ข็อใหช้วีติในช่วงทีเ่หลอืของผูป้ว่ยไดอ้ยู่อย่างสุขสบาย
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดงันัน้แนวทางในการดูแลจงึมกัจะเป็นไปในลกัษณะการ
ผสมผสานการแพทยแ์ผนปจัจุบนัและการแพทยพ์ืน้บา้น เขา้กบัการดแูลผูป้ว่ยตามวถิทีาง
ทีชุ่มชนไดส้บืทอดต่อกนัมา ดงันี้ 

1. การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายด้วยการรกัษาจากหมอพืน้บา้น 
 การดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยโดยการรกัษาของหมอพืน้บา้นเป็นวธิทีีน่ิยมใช้
กนัมายาวนานในสงัคมวฒันธรรมอีสาน ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึภูมปิญัญาของบรรพบุรุษใน
การรกัษาอาการเจบ็ปว่ย อกีทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความหวงัทีย่งัต้องการใหห้ายจากโรคที่
เป็นอยู่แมจ้ะได้รบัค าตอบจากแพทย์แลว้ว่าไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้กต็าม ผู้ทีท่ า
หน้าที่เป็นหมอพื้นบา้นนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทีป่ระชาชนใหค้วามเคารพนับถอื เป็นผูท้ี่ม ี
การปฏบิตัติวัทีด่สีามารถเป็นตวัอย่างทีด่ไีด ้เป็นผูร้กัษาศลีธรรมอนัดงีาม มจีติสาธารณะ
และเป็นผู้ที่ผ่านการเรยีนรูต้ าราการรกัษาและการฝึกฝนจากบรรพบุรุษ ดงันัน้จงึพบว่า
หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่เป็นผูท้ีส่บืสานต่อดว้ยการสบืสายเลอืด การสบืต่อดว้ยการเป็นลูก
ศษิย์ของหมอพื้นบา้นรุ่นก่อนๆ หรอืไดจ้ากการบวชเรยีนหรอืศกึษาจากต ารา นอกจากนี้
ยงัพบว่าจะไม่มกีารเรยีกรอ้งค่าตอบแทนการรกัษาเพราะหากมกีารเรยีกรอ้งชาวบา้นกจ็ะ
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หมดศรทัธาทนัท ีแต่ถึงอย่างไรก็ตามกอ็าจจะมกีารตอบแทนไดใ้นรูปของสนิน ้าใจ ไม่ว่า
จะเป็นเงนิหรอืสิง่ของก็ได้ การจ าแนกประเภทของหมอพื้นบา้นที่พบในพื้นที่ต าบลโพธิ ์
ใหญ่ อ าเภอวารนิช าราบ สามารถจ าแนกตามลกัษณะส าคญัไดด้งันี้ 

1.1 จ าแนกตามกรรมวธิกีารรกัษา ไดแ้ก่ 
1.1.1 หมอยา มีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้สมุนไพรให้ตรงกับ

อาการของผู้ป่วย กรรมวิธีการรกัษามกีารใช้หลายรูปแบบ เช่น การต้ม การฝน การ
รบัประทานสดหรอืวธิกีารอื่นๆ ตามความเหมาะสมกบัผูป้ว่ย 

1.1.2 หมอเป่า มคีวามเชี่ยวชาญในการรกัษาด้วยการบรกิรรมคาถา
และเปา่มนตไ์ปทีผู่ป้ว่ยโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการเปา่เพยีงอย่างเดยีวหรอืเป่ามนต์พรอ้มกบั
การใชส้มนุไพร 

1.1.3 หมอจดู มคีวามเชีย่วชาญในการรกัษาดว้ยการใชค้วามรอ้นจีล้ง
ไปส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มกัใชร้กัษาอาการปวดเฉพาะที่ กรรมวธิใีนการรกัษาคอื
การน าเอาส่วนของพืชเช่น กะลามะพร้าว มาจุดไฟ (ภาษาอีสานใช้ค าว่า “จูด”) จน                                                                                                                                                                                                                                
เป็นถ่านสแีดง แลว้จงึจีล้งไปตรงจุดทีต่อ้งการรกัษา  

1.1.4 หมอสัก มีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยการสักลงไปที่
ผวิหนังผูป้่วยโดยตรง กรรมวธิใีนการรกัษาคอืการปกัหรอืสกัเขม็หรอืเหลก็แหลมลงไปที่
ผวิหนังส่วนที่ต้องการรกัษา ในบางกรณีอาจใช้ร่วมกบัสมุนไพรชนิดที่สามารถทาลงไป
ตรงรอยสกักไ็ด ้ 

1.1.5 หมอนวด มคีวามเชีย่วชาญในการรกัษาดว้ยการนวด ส่วนใหญ่
ใชใ้นการรกัษาอาการปวด  

1.2 จ าแนกตามอวยัวะทีต่อ้งการรกัษา ไดแ้ก่  
1.2.1 หมอกระดูก มคีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคเกีย่วกบักระดูก 

โดยเฉพาะกระดกูหกัจากอุบตัเิหตุ  
1.2.2 หมอเสน้ หมอเอ็น มคีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบั

กลา้มเนื้อและเสน้เอน็ต่างๆ มกัใชใ้นการบรรเทาอาการปวดตามกลา้มเนื้อ 
 หมอพืน้บา้นมบีทบาทสูงมากในการดแูลผูป้่วยระยะสุดทา้ย เนื่องจากเป็น
ผู้ที่มตี้นทุนเดมิทางสงัคมที่ค่อนขา้งสูง มคีวามคุ้นเคยกบัผู้ป่วยมาพอสมควร เป็นที่พึ่ง
ส าหรบัผู้ป่วยในยามคบัขบัที่สามารถเขา้ถึงได้ทนัทใีนเกอืบทุกช่วงเวลา การรกัษาด้วย
หมอพื้นบา้นมกัจะท าควบคู่กนัไปในขณะทีผู่ป้่วยเองกย็งัรกัษาดว้ยแผนปจัจุบนัอยู่ ซึ่งทัง้
สองวธิต่ีางเอื้ออ านวยต่อกนัส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ต่ีอตวัผูป้ว่ยและครอบครวั กล่าวคอื  
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 ประการแรกผูป้ว่ยและครอบครวัมกัจะไดร้บัขอ้มลูวา่การรกัษาแผนปจัจุบนั
เป็นเพยีงการรกัษาแบบประคบัประคองอาการเท่านัน้ไม่ได้ส่งผลต่อการหายของโรคแต่
อย่างใด ดงันัน้จงึฝากความหวงัไว้กบัการรกัษาด้วยหมอพื้นบ้านว่าจะสามารถช่วยให้
หายขาดได ้  
 ประการที่ 2 การรกัษาดว้ยแผนปจัจุบนัแมไ้ม่มคีวามหวงัทีจ่ะหายขาดแต่
สามารถบ าบดัอาการทีร่บกวนไดด้กีว่า เช่น อาการปวด เป็นตน้  
 ประการที่ 3 ขณะที่ผูป้่วยไดร้บัยาแผนปจัจุบนั แพทย์ผู้รกัษาไม่ไดม้าอยู่
ดูแลใกลช้ดิมเีพยีงจดัยาไวใ้หร้บัประทาน แต่ส าหรบัหมอพื้นบ้านพบว่าจะทัง้ผูร้กัษาและ
ผูป้ว่ยจะไดอ้ยู่ใกลช้ดิกนัและสามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี
 ประการที ่4 การทีห่มอพื้นบา้นและผูป้่วยเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นทีเ่ดยีวกนั 
จงึมคีวามเขา้ใจในบรบิทชวีติท าใหส้ามารถสื่อสารกนัอย่างความเขา้ใจและมคีวามเหน็อก
เหน็ใจซึง่กนัและกนั 
 และประการที ่5 การรกัษาของหมอพื้นบา้นท าใหค้รอบครวัมคีวามรูส้กึใน
การเป็นเจา้ของคนไขม้ากขึน้ จากการทีไ่ดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการรกัษาบางขัน้ตอน เช่น 
การเตรยีมผูป้ว่ย การเตรยีมยา การช่วยหาวตัถุดบิ เป็นตน้ 
 แม้การแพทย์แผนปจัจุบันจะเจริญรุดหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ส าหรบั
ชุมชนวฒันธรรมอีสานแลว้ หมอพื้นบ้านยงัมคีวามส าคญัและจ าเป็นอยู่เสมอ เนื่องจาก
สามารถตอบโจทย์สุดท้ายให้กบัผูป้่วยและครอบครวัได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะโจทย์ที่ว่า
ดว้ยความหวงัทีไ่มม่วีนัสิน้สุดทีห่มอพืน้บา้นยงัมใีหก้บัผูป้ว่ยอยู่เสมอซึง่สวนทางกบัแพทย์
แผนปจัจุบนัทีต่ดัความหวงัตัง้แต่วนัทีไ่ดว้นิิจฉยัชีข้าดว่าหมดหนทางรกัษาแลว้ 
 

2. การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายด้วยพิธีกรรม ประกอบด้วย 
2.1    พิธีกรรมการต่อชะตา  

พธิต่ีอชะตาเป็นพธิทีี่มพีื้นฐานมาจากความเชื่อทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
สิน้อายุขยัของคน ซึ่งเป็นสิง่ทีทุ่กคนเขา้ใจและยอมรบัไดเ้มือ่เวลานัน้มาถงึ แต่ถงึอย่างไร
กต็ามเมือ่ใกลถ้ึงเวลานัน้เขา้จรงิๆ คนก็ยังมคีวามหวงัที่จะยดืเวลาให้กบัชวีติออกไปอีก 
โดยเฉพาะในกรณีผูป้่วยระยะสุดทา้ยในสงัคมวฒันธรรมอสีาน ทีชุ่มชนยงัไม่อาจยอมรบั
ได้หากจะต้องสูญเสยีไป ดงันัน้การพึง่พธิกีรรมที่จะช่วยในการต่อชวีติจงึเป็นทางเลอืกที่
ชุมชนใหค้วามส าคญัและยิง่พธิกีรรมดงักล่าวน าโดยพระสงฆ์ กย็ิง่ท าใหเ้กดิความศรทัธา
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น่าเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อชะตาในพื้นที่ต าบลโพธิใ์หญ่ มี
ดงัต่อไปนี้ 

2.1.1 การตอกหลกัปี เป็นพธิกีรรมทีน่ าประกอบพธิโีดยพระสงฆ ์ใช้
ในกรณีทีเ่ชื่อว่าผูป้ว่ยคนนัน้ชะตาใกลจ้ะขาดแลว้ จงึมกีารยดือายุขยัออกไปอกีโดยยดึเอา
อายุปจัจุบนัเป็นหลกัเสมอืนว่าสิน้สุดแลว้ จงึตอกหลกัเพิม่อกีอย่างน้อย 1 หลกัเพือ่ยดือายุ
ขึน้ไปอกี 1 ปี ในการตอกหลกัปีจะมพีธิกีรรมอื่นๆ ประกอบด้วยการสวดมนต์ใหพ้รโดย
พระสงฆ์และการปล่อยสตัว์ 2 เท้า ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของการใหช้วีติหรอืต่ออายุให ้โดย
สตัว ์2 เทา้เทยีบไดก้บัคนเนื่องจากมจี านวนเทา้เท่ากนัส าหรบัพืน้ทีต่ าบลโพธิใ์หญ่นิยมใช้
ไก่ในการประกอบพธิ ี(ดงัภาพที ่5) 

                          
 
2.1.2 การชกัอนิจจาเป็น เป็นพธิกีรรมการต่อชะตาอกีอย่างหนึ่ง ซึ่ง

จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัการตอกหลกัปีตรงทีม่พีระสงฆเ์ป็นผู้น าประกอบพธิกีรรม จะมกีาร
น าเอาเสือ้ผา้และขา้วของเครือ่งใชข้องผูป้ว่ยเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพธิ ีจากนัน้
พระสงฆจ์ะสวดมนต์ต่อชะตาใหเ้ป็นเวลา 3 คนื จากนัน้จงึน าฝ้ายผูกขอ้มอืและน ้าหอมที่
ไดไ้ปผกูขอ้มอืและประพรมใหก้บัผูป้ว่ยใหเ้กดิสริมิงคลและมกี าลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อสูต่้อไป (ดงั
ภาพที ่6) 

2.2    พิธีกรรมการบชูาของรกัษา 
“ของรกัษา” มคีวามหมายถงึสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ช่วยดูแลคนแต่ละคนให้

อยู่เยน็เป็นสุข โดยแต่ละคนมกัมขีองรกัษาประจ าตวัซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปดว้ยการถ่ายทอด
หรอืการชีน้ าจากรุ่นพ่อแมสู่่รุ่นลกูและส่งต่อรุ่นต่อๆ ไป ซึง่โดยปกตกิารบชูาของรกัษากจ็ะ
สามารถบูชาได้เป็นประจ าตามระยะเวลาที่ก าหนดของของรกัษาแต่ละอย่าง แต่ส าหรบั
กรณกีารดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย การบชูาของรกัษาจะไดม้กีารปฏบิตัอิย่างเป็นพเิศษ ทัง้นี้
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เพื่อสื่อสารให้สิ่งศักดิส์ ิทธิไ์ด้ร ับรู้ถึงความต้องการการช่วยเหลือดังกล่าว ตัวอย่าง       
“ของรกัษา” ทีพ่บในพืน้ทีต่ าบลโพธิใ์หญ่ มดีงันี้ 

1. การบชูากะต่าน้อย 
“กะต่าน้อย” หรอื “ตะกร้าน้อย” มคีวามหมายถึงการจดัสิง่ของบูชา เช่น

ดอกไม ้ธูปเทยีน ใส่ในภาชนะทีม่ลีกัษณะเหมอืนตะกรา้ใบเลก็จดัวางไวใ้นต าแหน่งทีเ่ป็น
จุดส าคญัของบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะจดัเป็นหิ้งภายในห้องนอนนัน่เอง “กะต่าน้อย”จะเป็น
ตัวแทนสื่อสารถึงสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่ เคารพบูชาเพื่อให้มาดูแลรักษาให้อยู่ เย็นเป็นสุข 
โดยเฉพาะในกรณทีีม่กีารเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยขึน้ในครอบครวั 

2. การบชูาแมพ่ระธรณี 
“แมพ่ระธรณ”ี หรอื “แมเ่จา้ธรณ”ี หรอื “แมเ่จา้” เป็นสิง่ปกปกัรกัษาทีอ่ยู่คู่

กบัชาวต าบลโพธิใ์หญ่มาช้านาน การบูชาแม่พระธรณีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความเชื่อทีว่่า
ผนืแผ่นดนิทีป่ลกูทีพ่กัอาศยัจะมแีมพ่ระธรณีคุม้ครองรกัษาอยู่เสมอ ดงันัน้จงึถอืว่าแมพ่ระ
ธรณจีะช่วยดแูลทุกคนทีอ่ยู่อาศยัในบา้นหลงันัน้ดว้ยเช่นกนั การบชูาแมพ่ระธรณสีามารถ
บูชาไดทุ้กวนัหรอืทุกวนัพระหรอืตามเทศกาลส าคญัซึ่งก็แล้วแต่ละครอบครวัจะก าหนด 
แต่ส าหรบัการบชูาเมือ่มผีูป้่วยระยะสุดทา้ยเกดิขึน้ในครอบครวัจะมกีารจดัพานดอกไมธู้ป
เทยีนขึน้ประกอบการบชูาดว้ย 

3. การบชูาผไีทผ้แีถน 
        การบูชาผไีท้ผแีทน เป็นพธิีกรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ในการรกัษาผูป้่วยระยะ
สุดทา้ยทีน่ับถอืผไีทผ้แีถนผูป้่วยเป็นของรกัษา จุดประสงค์หลกัของการบูชาผไีทผ้แีถนก็
คอืการอญัเชญิให้ผไีท้ผแีถนที่ผู้ป่วยเคารพนับถือมาช่วยดูแลรกัษาอาการเจ็บป่วยและ
สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัผูป้่วยและครอบครวั ซึ่งโดยปกตใินช่วงเวลาทีไ่ม่มกีารเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยกจ็ะมกีารกราบไหวบู้ชาเป็นประจ าอยู่แล้ว ต่อมาเมือ่บุคคลในครอบครวัหรอืผู้ทีน่ับ
ถอืเกดิการเจบ็ป่วยการบูชาผไีทผ้แีถนกจ็ะมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นพเิศษ กล่าวคอืนอกจาก
จะมกีารบูชาตามปกตแิลว้ ยงัจดัให้มกีารร่ายร าเพื่อเป็นการบูชาอกีด้วย ในการร าบูชาผี
ไท้ผแีถนจะมกีารเชญิเพื่อนบ้านที่นับถือผไีท้ผแีถนมาร่วมด้วย ซึ่งเป็นแนวคดิเดยีวกบั
การศกึษาของ เกรยีงไกร ผาสุตะ (2551) ทีส่รุปว่า พธิกีรรมล าทรงจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัสื่อ
ระหว่างโลกสองภพเขา้หากนั คอืระหว่างโลกแห่งวญิญาณสิง่ศกัดิส์ทิธิก์บัโลกทางสงัคม 
โดยผ่านพธิต่ีางๆ ในพิธกีรรม การแสดงในพิธกีรรมจงึไม่ได้เป็นเพยีงการแสดงให้รบัรู้
เท่านัน้ แต่เป็นการสรา้งการมสี่วนร่วมในพธิกีรรมของญาติพีน้่องของผูป้่วยทีไ่ดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมต่อพธิกีรรมตลอดเวลา การร าบูชาผไีท้ผแีถนในกรณีที่เกีย่วกบัการดูแลผู้ป่วย
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ระยะสุดท้าย มกัจะท าที่บ้านของผู้ป่วยเองและผู้ป่วยก็มกัจะเป็นหนึ่งในผูร้่วมร าบูชานัน้
ดว้ยเวน้แต่ว่าจะปว่ยหนักจนไม่สามารถลุกขึน้ยนืได ้ซึ่งถ้าเป็นลกัษณะดงักล่าวกส็ามารถ
ร่ายร าในขณะทีน่อนหรอืนัง่กไ็ด ้(ดงัภาพที ่7) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 7 การร าบชูาผไีทผ้แีถน 
 

ดงันัน้ การบูชาของรกัษาถือว่าเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินชีวิตของชาว
ต าบลโพธิใ์หญ่ เนื่องจากของรกัษามคีวามหมายถงึสิง่ทีใ่ชดู้แลคุม้ครองชวีติทุกในๆด้าน
ของบุคคลนัน้ๆ นอกจากนัน้ยงัเป็นสิง่ทีช่่วยเตอืนสตใิหบุ้คคลนัน้ปฏบิตัติวัใหถู้กต้องตาม
ท านองคลองธรรม อย่างน้อยก็ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของของรกัษาแต่ละอย่างที่
ก าหนดไว้ ซึ่งถ้าสามารถปฏบิตัิดงักล่าวได้แล้วก็มแีนวโน้มที่จะปฏบิตัิตวัตามประเพณี
วฒันธรรมอื่นๆของชุมชนไดเ้ช่นกนั  

 

ระยะท่ี 3 ระยะ “ไปกส็งบ” 
เป็นระยะทีผู่ป้่วย ครอบครวัและเพื่อนบา้นมคีวามเหน็ตรงกนัว่าคงไมส่ามารถ

รกัษาผูป้ว่ยใหห้ายขาดไดแ้ละอาการของผูป้่วยนบัวนัจะแย่ลง และเมือ่ถงึจุดทีทุ่กคนต่างก็
ยอมรบัตรงกนัว่าหมดหนทางรกัษาแลว้ การดแูลผูป้่วยระยะสุดทา้ยจะเขา้สู่ระยะของการ 
“ซอมใจ” หรอื “ดูใจ” จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดของการดูแลผูป้่วยในระยะนี้กค็อื ความ
สงบก่อนที่จะหมดลมหายใจซึ่งตามปกติก็เป็นเรื่องยากที่จะท าให้ผู้ป่วยเกดิความสงบ
ภายในจติใจไดใ้นขณะทีค่วามตายก าลงัคบืคลานใกลเ้ขา้มาทุกขณะ แต่ถงึอย่างไรก็ตาม
เมื่อถึงจุดหนึ่งทัง้ผู้ป่วยและครอบครวัก็จะสามารถยอมรบัและท าใจได้ ดงันัน้การดูแล
ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยจงึเปลีย่นเป้าหมายจากเดมิทีพ่ยายามทุกวถิทีางทีจ่ะช่วยใหผู้ป้ว่ยหาย
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จากโรคทีเ่ป็นอยู่ หรอืหากไมห่ายกใ็หไ้ดอ้ยู่อย่างสุขสบายใหม้ากทีสุ่ด ไปเป็นการช่วยให้
ผู้ป่วยได้มคีวามพร้อมอย่างสงบเพื่อรอให้ถึงเวลาสุดท้ายที่จะมาถึง ที่ชาวบ้านเรยีกว่า 
"ตายงาม" (จรูญศร ี มหีนองหวา้, 2557) ความเชื่อของผูท้ีย่อมรบัความจรงิดว้ยใจที่สงบ 
พรอ้มรบัความตายทุกขณะอาจท าใหม้ชีวีติทีย่นืยาวกว่าและอาจท าใหบ้างบางคนสามารถ
เอาชนะโรครา้ยได ้(ไพศาล วสิาโล และคณะ, 2552; ส. ศวิรกัษ์, 2552)  พธิกีรรมทีญ่าติๆ  
และชุมชมร่วมกนัปฏบิตัต่ิอผูป้ว่ยในระยะนี้ มดีงันี้ 

1.การขอสมมาหรอืขอขมา 
การ “ขอสมมา” หรอื “ขอขมา”เป็นพิธกีรรมที่จดัท าขึ้นเพื่อให้มกีารขอ

โทษขออภัยต่อกนัระหว่างผู้ป่วยกับครอบครวัหรือเพื่อนบ้าน ทัง้ที่อาจจะเคยมเีรื่อง
บาดหมางใจกนัมาก่อนหรอืไม่กต็าม ทัง้นี้เพื่อไมใ่หม้สีิง่ทีค่า้งคาในใจของทุกฝา่ย เป็นการ
ช่วยให้ผู้ป่วยได้ปล่อยวางในสิง่ที่เคยเก็บไว้ในใจมาเป็นเวลานาน การขอขมาสามารถ
กระท าได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปพูดขอขมากบัผู้ป่วยโดยตรงหรอือาจจะจดัเป็นขนัดอกไม้
ประกอบการขอขมากไ็ด ้(ไพศาล วสิาโล, 2553) การขอขมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้่วย
ได้พจิารณาถึงประสบการณ์ชวีติที่ผ่านมาทัง้เรื่องราวของความสุข  ความสมหวงั ความ
ทุกข ์ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ทีย่งัคงเกบ็ไวใ้นความทรงจ าโดยเฉพาะอย่างยิง่บุคคลที่คดิ
ว่าตนเองคงไมม่โีอกาสไดแ้กต้วัหรอืท าความดชีดเชยเพราะเวลาเหลอืน้อยเตม็ที จะท าให้
มคีวามทุกข์และขมขื่นจิตใจมาก ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่มองย้อนกลบัในอดีตบางครัง้
สบัสนและขดัแย้ง ในระยะนี้ผู้ป่วยมโีอกาสส านึกผดิได้ง่าย ต้องการสารภาพผดิของตน
เพือ่การไดร้บัอภยั ตอ้งการพบบุคคลทีต่นเองตอ้งการคนืดดีว้ย การอโหสกิรรมแก่ผูท้ีเ่คย
เป็นศตัรกูนัมาก่อนตอ้งการไดข้อโทษหรอืไดร้บัการใหอ้ภยั  

2.การต่อลมหายใจ 
การต่อลมหายใจ เป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะใหผู้้ป่วยได้มอีายุ

ยาวนานออกไปอีกสกัระยะหนึ่ง อย่างน้อยก็เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครวัและคนใน
ชุมชนไดข้อขมาหรอืเยีย่มเยอืนกนัในวาระสุดทา้ยของชวีติ ผูท้ีจ่ะร่วมพธิต่ีอลมหายใจนัน้
สามารถกระท าไดทุ้กคนแต่มกัจะใหค้วามส าคญักบัคนในครอบครวัเป็นอนัดบัแรก โดย
ครอบครวัจะเตรยีมกา้นมะละกอไวใ้ห้ลูกหลาน ญาตพิีน้่องและเพื่อนบา้น ช่วยกนัเป่าลม
จากปากไปทีก่ระหม่อมของผูป้่วยพรอ้มๆ กบักล่าวค าอวยพรขอใหม้ลีมหายใจต่อไปอีก 
โดยมคีวามเชื่อว่าลมที่เป่าจากคนที่รกัและปรารถนาดต่ีอกนัจะช่วยต่อลมหายใจให้กบั
ผูป้ว่ยไดอ้กี 
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สรปุ  

รปูแบบการดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยตามวถิชีุมชนในสงัคมวฒันธรรมอสีาน  ใน
พื้นทีต่ าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถสรุปออกมาในรูป
ของพิธกีรรมที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ด้านจุดมุ่งหมายและวธิปีฏบิตัิ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดงันี้  

ระยะที ่1 ระยะ “ตุ้มโฮม” โดยมจุีดประสงคส์ าคญัของการดูแลผูป้่วยระยะนี้คอื
การใหก้ าลงัใจแก่ผูป้่วยและครอบครวั ซึ่งมพีธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่พธิสีูดขวญัและพธิี
ท าบุญเลีย้งพระ  

ระยะที ่2 ระยะ “อยู่กส็บาย” โดยมจุีดมุ่งหมายส าคญัในการดแูลผูป้่วยในระยะ
นี้ช่วยใหผู้ป้ว่ยไดอ้ยู่อย่างสุขสบายมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล
ผู้ป่วยระยะนี้  ได้แก่ พิธีกรรมการต่อชะตา ซึ่งประกอบด้วยการตอกหลกัปีและการชกั
อนิจจาเป็น ส่วนพธิกีรรมการบูชาของรกัษา ประกอบดว้ยการบูชากะต่าน้อย การบูชาแม่
พระธรณแีละการบชูาผไีทผ้แีถน 

ระยะที ่3 ระยะ “ไปกส็งบ” โดยมจีุดมุ่งหมายทีส่ าคญัในการดูแลผูป้ว่ยในระยะ
นี้ก็คอื ให้ผู้ป่วยเกดิความสงบก่อนที่จะหมดลมหายใจ พธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแล
ผูป้ว่ยระยะนี้ ไดแ้ก่ การขอสมมาหรอืขอขมาและการต่อลมหายใจ 
 จากการศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคม
วฒันธรรมอสีานของชุมชนต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ในครัง้
นี้ ไมเ่พยีงแต่จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถงึพธิกีรรมเกีย่วกบัการดแูลผูป้่วยระยะสุดทา้ยของ
ชุมชนทีย่ดึโยงกบัความเชือ่และประเพณีวฒันธรรมของสงัคมวฒันธรรมอสีานเท่านัน้ แต่
ยงัท าใหร้บัรูไ้ดถ้งึความต้องการและความหวงัของผูป้่วย ทีพ่บว่ายงัหวงัทีจ่ะหายจากโรค
อยู่เสมอแม้จะได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าหมดหนทางในการรกัษาแล้วก็ตาม  องค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรสาธารณสุขในการเปิด
มุมมองต่อปญัหาสุขภาพของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนการดูแลมี
ความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ป่วย ครอบครวัและชุมชน โดยที่ไม่ขดัแย้งกบั
ความเชือ่ ประเพณแีละวฒันธรรมของผูป้ว่ยอกีดว้ย 
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