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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของ 

ไฮเดกเกอร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายการพยาบาล

เพ่ือตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี  

ผู ้ให้ข้อมูลคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่

ก�าหนดจ�านวน 13 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 

ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

การสงัเกต และการสะท้อนคดิ วเิคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน

ของโคเฮน คาห์น และสตีฟส์ และสร้างความน่าเชื่อถือ 

ในการวิจัยตามแนวทางของลินคอนและกูบา 

 ผลการศกึษาพบ ประเดน็หลกัเกีย่วกบัการพยาบาล

เพ่ือตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการ

ปฐมภูม ิรวม 5 ประเดน็ คอื การไม่ทกุข์ทรมาน การส่งเสริม 

ความสุขสบาย การเตรียมญาติเพื่อการดูแล ความร่วมมือ

ของทีม และความจ�ากัดในการดูแล ผลการศึกษาครั้งน้ี 

ท�าให้เกดิความเข้าใจทีล่กึซึง้ถงึการพยาบาลเพือ่ตายดทีีบ้่าน 

ตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ ท�าให้

สามารถน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับพยาบาลในการให้  

การพยาบาลเพือ่การตายดีและท�าวจิยัต่อไปเพือ่ความเข้าใจ 

ที่มากขึ้นซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการ

พยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการตายที่ดีต่อไป

ค�าส�าคัญ: การตายดีที่บ้าน การพยาบาลเพื่อการตายดีที่

บ้าน พยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

Abstract

 This qualitative research based on  

Heideggerian phenomenology aimed to describe 

good death nursing care at home as perceived by 

nurses in a primary care unit. Thirteen informants 

who were the nurses at a district health promoting 

hospital in Chon Buri province were purposively 

selected. Data were collected by in-depth  

interview, observation and critical reflection  

during June to September, 2016. Cohen, Kahn  

and Steeves’s steps guided data analysis.  

Trustworthiness of the research was maintained 

according to guidelines of Lincoln and Guba. Five 

themes of good death nursing care at home as 

perceived by the nurses in a primary care unit 

emerged. They included no suffering, providing 

comfort, preparing relatives for caring, teams’ 

collaboration, and limitation of caring. 

 These findings provide deep understanding 

of good death nursing care at home as perceived 

by the nurses in a primary care unit. It could be 

utilized as basic information for nurses to provide 

good death nursing care and further explore for 

greater understanding to develop a body of 

knowledge regarding good death nursing care at 

home.
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