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1.0 วัตถุประสงค์ 
1.1 ใช้เป็นแนวทางส าหรับบุคลกรในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสกลนคร 
1.2 เพ่ือให้ผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบองค์รวม 
1.3 เพ่ือให้ผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลและควบคุมอาการรบกวนได้อย่างเหมาะสม  
1.4 เพ่ือให้ผู้ปุวยระยะสุดท้าย เสียชีวิตอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน 

 
2.0 ขอบข่าย 
 ให้การดูแลแบบประคับประคองส าหรับผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสกลนคร
ตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่ายกลับบ้าน  (ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้ายที่มีอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป ที่
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ปุวยในโรงพยาบาลสกลนคร) 
 
3.0 นิยามศัพท์ 
 การดูแลแบบประคับประคอง  (palliative care) หมายถึง การดูแลที่มุ่งเน้นให้ความสะดวกสบาย    
ลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด มีการรักษาเท่าท่ีจ าเป็น ไม่เหนี่ยวรั้งหรือเร่งรัดความตายจนเกินกว่า
เหตุ ให้ความส าคัญต่อเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับตัวผู้ปุวยและครอบครัวเป็นหลัก 
มิใช่ตัวโรค มุ่งลดอาการเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน  เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับความสุขสบายทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณในวาระสุดท้ายของชีวิต การดูแลครอบคลุมถึงผู้
ใกล้ชิด/ครอบครัว ทั้งในระยะที่ผู้ปุวยยังมีชีวิตอยู่และหลังเสียชีวิต  
 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminal ill patients) หมายถึง ผู้ปุวยที่ภาวะของโรคเข้าสู่ระยะสุดท้าย หรือ
ผู้ปุวยที่มีอาการหนัก ไม่มีทางรักษาด้วยวิธีการใดๆให้หายได้ สภาพร่างกายมีแนวโน้มจะทรุดลงเรื่อยๆ ไม่
สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้และเสียชีวิตในที่สุด ระยะเวลาที่เหลือของชีวิตแตกต่างกันไป ประมาณ  6 เดือน 
หรืออาจจะน้อยกว่านั้น 
 ผู้ป่วยท่ีอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ( End of life) ได้แก่ 
 ผู้ป่วยท่ีเจ็บหนัก  หมายถึง ผู้ปุวยที่อยู่ในสภาพซึ่งอวัยวะส าคัญที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตอยู่ถูก
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือการท างานล้มเหลวเป็นอย่างมาก ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้โดยเฉพาะ
ระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลังส่วนต้น) ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบการหายใจ 
 ผู้ป่วยระยะใกล้จะเสียชีวิต ( Last day of life) หมายถึง ผู้ปุวยระยะสุดท้ายหรือผู้ปุวยที่มีอาการ
เจ็บหนัก มีอาการทรุดหนักลง มีอาการบ่งชี้ว่าจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 
2-3 วัน ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย  แสดงอาการที่บ่งชี้ว่าก าลังจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ ผู้ปุวยนอนติดเตียงไม่ค่อยเคลื่อนไหว จิบน้ าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  กลืนยาเม็ดไม่ได้ ปากแห้ง 
หายใจเสียงดัง (rattle breathing) หรือการหายใจจะหยุดเป็นพักๆ  ระดับความรู้สึกตัวจะซึมลงเรื่อยๆ จนถึง
ไม่รู้สึกตัว  
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 อาการรบกวน  หมายถึง อาการหรืออาการแสดงที่ผิดปกติท่ีท าให้ผู้ปุวยรู้สึกไม่สุขสบาย  โดยผู้ปุวย
หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้บอกถึงอาการท่ีเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย  
สาเหตุของอาการรบกวนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทางด้านจิตสังคม หรือทางด้านจิตวิญญาณ  
ได้แก่ อาการปวด หายใจล าบาก /หอบเหนื่อย นอนไม่หลับ เหนื่อยล้า คลื่นไส้ /อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย วิตก
กังวล ซึมเศร้า เครียด เป็นต้น 
 ทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสกลนคร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน พระสงฆ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน อาสาสมัครหรือจิตอาสา 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ 
 
4.0 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 แพทย์เจ้าของไข้  มีหน้าที่ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง สื่อสารเพ่ือบอกวินิจฉัยโรคแก่ผู้ปุวยหรือครอบครัว 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์โรคและแนวทางการรักษา กระท ากระบวนการวางแผนการรักษาล่วงหน้า 
(Advance Care Plan) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการรักษา สั่งการรักษาแบบ
ประคับประคองและการรักษาเพ่ือจัดการกับอาการรบกวนที่เหมาะสม 
 พยาบาลผู้รับผิดชอบหลัก  (clinical specialist) มีหน้าที่จัดการการดูแลแบบประคับประคองตาม
แผนการรักษาของแพทย์ ให้ค าปรึกษาและสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองอย่างองค์รวม ขณะอยู่โรงพยาบาลและเม่ือกลับบ้านแก่ผู้ปุวยและครอบครัว 
วางแผนการดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและร่วมกับครอบครัวผู้ปุวย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปุวยและ
ครอบครัว จัดการกับอาการรบกวนและความทุกข์ทรมาน  ดูแลความสุขสบายทั่วไปของผู้ปุวย ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการรักษาของทีมสหสาขาวิชาชีพ วิเคราะห์ผลการดูแลทั้งด้านผู้ปุวย ทีมผู้ให้การ
ดูแลและระบบการดูแล ให้การสนับสนุนการดูแลด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ การให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ 
ช่วยให้ผู้ปุวยยอมรับกับความตายที่จะมาถึง ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ดีงาม ช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจหรือ
ภารกิจที่ยังค่ังค้าง ช่วยให้ผู้ปุวยปล่อยวางสิ่งต่างๆ สร้างบรรยากาศแห่ง ความสงบ ช่วยส่งเสริมให้ได้รับการ
ประกอบกิจกรรมตามความเชื่อหรือพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การสวดมนต ์การท าบุญตักบาตร การบริจาคทาน 
หรือท าสังฆทาน การล้างบาป การท าละหมาด เป็นต้น ส่งเสริมให้ญาติได้กล่าวค าอ าลาหรือขอขมาผู้ปุวยก่อน
เสียชีวิต ร่วมกระบวนการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้ากับแพทย์ และท าความเข้าใจในการท าหนังสือแสดง
เจตจ านงปฏิเสธการรักษาเพียงเพ่ือยืดชีวิตในระยะท้าย (Advance directing) ร่วมวางแผนในการเตรียมความ
พร้อมในการจ าหน่ายผู้ปุวย ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์สุขภาพชุมชนติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีผู้ปุวยมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน  (PPS v2 10-30%) ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยและครอบครัวทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และ/หรือเยี่ยมบ้าน
ร่วมกับสถานพยาบาลใกล้บ้าน ในบางราย ให้การดูแลครอบครัวในระยะเศร้าโศกภายหลังการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวย ในระยะ ๑-๖ เดือน ให้ค าปรึกษา สอนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปุวย/ครอบครัว เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ให้
ค าปรึกษาแก่ครอบครัวหรือทีมสหสาขาวิชาชีพทางโทรศัพท์ ทางไลน์ 
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 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  มีหน้าที่ให้การพยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ให้ได้รับ
ความสุขสบาย  จัดการและควบคุมอาการรบกวนต่างๆให้บรรเทาความทุกข์ทรมาน ตามการรักษาของแพทย์ 
ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ให้ความรู้กับผู้ปุวยและญาติขณะรับ
การรักษาในโรงพยาบาล และเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย 
 พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มีหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายและครอบครัวต่อเนื่องจากโรงพยาบาล โดยรับข้อมูลจากโรงพยาบาลโดยการส่งต่อผ่านระบบการส่งต่อ
ของศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ( Continuing Of Care : COC) ทางโทรศัพท์ ทางไลน์  ติดตามเยี่ยมบ้าน ติดตาม
ประเมินผลและส่งกลับข้อมูลให้โรงพยาบาล หากพบปัญหาและอุปสรรค  ในการดูแลผู้ปุวยขณะอยู่ในชุมชน
สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบหลักได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 นักโภชนาการ  มีหน้าที่ค านวณแคลอรีที่ผู้ปุวยระยะสุดท้ายควรได้รับอย่างเพียงพอขณะอยู่
โรงพยาบาล เพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้เกิดภาวะสุขภาพเสื่อมโทรมลงเร็วกว่าที่จะควรจะเป็น  
ประสานงานกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวย  สอน/สาธิตการท าอาหารทางสายยางแก่ญาติ 
 เภสัชกร  มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลการใช้ยาของผู้ปุวยระยะสุดท้าย โดยเฉพาะยาแก้ปวด ให้ความรู้
เกี่ยวกับการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงของยา การเฝูาระวังอาการท่ีไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และร่วมวาง
แผนการดูแลเพื่อจัดการอาการเจ็บปวดของผู้ปุวยกับทีมผู้ดูแลทั้งขณะอยู่โรงพยาบาลและที่บ้าน 
 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  มีหน้าที่ประเมินภาวะซึมเศร้า ระดับความวิตกกังวล หรือระดับ
ความเครียด  และร่วมให้การบ าบัดเพื่อบรรเทาอาการรบกวนดังกล่าว 
 แพทย์แผนไทย  มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาแบบผสมผสานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อบรรเทา
อาการรบกวนและเกิดความสุขสบาย 
 นักสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปุวยและครอบครัวมีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาทางสังคม 
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้  มีหน้าที่ในการให้การดูแลกิจวัตรประจ าวันเบื้องต้น ได้แก่ ช่วยปูอนอาหาร ช่วย
พยาบาลอาบน้ าบนเตียง ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ  
 คนงาน  มีหน้าที่ในดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ และ
เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ท่ีร่วมโครงการ 

พระสงฆ์   มีหน้าที่เป็นผู้น าในการประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา ได้แก่ บิณฑบาตที่หอผู้ปุวยใน
เวลา 6.00 น. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เยี่ยมผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยระยะสุดท้ายต้องการนิมนต์ให้พระสงฆ์มาเยี่ยม 
 จิตอาสา  มีหน้าที่น าสวดมนต์ท าวัตรเย็น หรือน าญาติท าพิธีขอขมาศพ   ร่วมตรวจเยี่ยมและให้
ค าแนะน าแก่ญาติเมื่อกลับไปพักท่ีบ้าน  สอน/สาธิตการท าสมาธิบ าบัดเพื่อการเยียวยาด้วย SKT 1,6,7,8 แก่
ผู้ปุวยและครอบครัว 
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการส่งผู้ปุวยกลับบ้านหรือส่งศพผู้ปุวย กรณี
ผู้ปุวยหรือญาติมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือมีความต้องการ 
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 เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ  มีหน้าที่น าศพออกจากหอผู้ปุวย ฉีดยาดองศพ อาบน้ าและแต่งศพ ท าพิธีขอ
ขมาศพก่อนเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาล  ให้ค าแนะน าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับการ
จัดการงานศพ (กรณีญาติมีความต้องการ) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการน าศพออกจากโรงพยาบาล 
 ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย มีหน้าที่ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับผู้ปุวยหรือรับศพกลับ
บ้าน (ในบางรายที่มีความต้องการ) หรือประสานงานไปยังโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับผู้ปุวยกลับไปดูแลต่อเนื่อง
ยังสถานพยาบาลใกล้บ้าน  ประสานพนักงานขับรถกรณีมีการส่งต่อตามระบบการส่งต่อของโรงพยาบาล
สกลนคร 
5.0 แนวทางในการปฏิบัติ 

5.1 ร่วมวางแผนการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายกับแพทย์เจ้าของไข้ทุกราย 
5.2 ประเมินความต้องการการดูแลและสภาวะการรับรู้เกี่ยวกับโรคของผู้ปุวยและญาติ 

5.1.1 กรณีผู้ปุวยและญาติรับรู้และยอมรับสภาวะโรค  ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล โดย
การท า family meeting 

5.1.2 กรณีท่ีผู้ปุวยและญาติ ยังไม่รับรู้สภาวะของโรคและยอมรับไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการ สื่อสาร
เพ่ือบอกบอกวินิจฉัยโรค และการให้ค าปรึกษา  จนญาติหรือผู้ปุวยเข้าใจและยอมรับ  หลังจากนั้นให้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการดูแล 

5.3 ให้การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย  โดยการจัดการกับอาการรบกวนครอบคลุมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ ตามแนวทางปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการรักษา 

5.4 วางแผนการจ าหน่ายและด าเนินการตามแผน 
5.4.1 จ าหน่ายเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
5.4.2 จ าหน่ายเมื่อเสียชีวิต 
5.4.3 ติดตามภาวะเศร้าโศกเสียใจของญาติในกรณีมี Pathological grif 

 
6.0 การบันทึก 

6.1 ใบบันทึกทางการพยาบาล 
6.2 ใบบันทึกการติดตามอาการปวด (Pain monitoring score sheet) ในกรณีที่ใช้ยามอร์ฟีน 
6.3 ใบบันทึกอาการรบกวนต่างๆในผู้ปุวยระยะสุดท้าย (Edmonton Symptom Assessment 

System: ESAS) 
6.4 ใบบันทึกสภาพผู้ปุวยระยะสุดท้าย ( Palliative Performance Scale version 2 : PPS v2) 

 
7.0 ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง  
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7.2 ร้อยละของผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดและหายใจหอบได้รับการจัดการอาการอย่าง
เหมาะสม 

7.3 ร้อยละของผู้ปุวยระยะสุดท้ายมีคุณภาพชีวิตมากกว่าร้อยละ 80 
7.4 ร้อยละผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 
7.5 ร้อยละของผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่มี PPS v 2 10-30% ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
7.6 ร้อยละของผู้ปุวยระยะสุดท้ายเสียชีวิตที่บ้าน 
7.7 ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติต่อการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 
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ภาคผนวก 
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ตารางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  แบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร (Clinical pathway) 

Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

ผลที่คาดหวัง 
(Expectation) 

-  ผู้ปุวยและญาติเข้าใจและพร้อมเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล 

-  ผู้ปุวยยอมรับการรักษาผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคอง 

-  ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นและ
การรักษาที่เหมาะสม 

-  ผู้ปุวยมีอาการทุเลาตามสภาพ
อาการของผู้ปุวย 

-  ผู้ปุวยและญาติยอมรับสภาวะโรค
ของผู้ปุวย/มีความพร้อมในการ
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองใน
ระยะสุดท้ายขณะอยู่โรงพยาบาล
และท่ีบ้านได้อย่างเหมาะสม 

-  ผู้ปุวยได้รับการจัดการกับอาการ
รบกวนต่างๆอย่างเหมาะสมและมี
ความพึงพอใจ 

-  ผู้ปุวยและญาติยอมรับสภาวะโรค
และการเจ็บปุวยของผู้ปุวยได้ 

-  ผู้ปุวยและญาติมีความพร้อมใน
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
อย่างต่อเนื่องที่บ้านได้ 

-  ญาติมีความพร้อมในการดูแล
ผู้ปุวยในวาระสุดท้ายทั้งด้านกาย 
จิตสังคมและจิตวิญญาณได้ 

-  เมื่อถึงแก่กรรมผู้ปุวยได้รับการ
จัดการกับร่างกายอย่างสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

-  ผู้ปุวยและญาติรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งประโยชน์  
แหล่งบริการใกล้บ้านที่
สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้ 

-  ผู้ปุวยได้รับการดูแลด้าน
กาย จิตสังคม จิตวิญญาณ
และได้รับการเตรียมพร้อม
ที่จะเผชิญกับความตายที่
จะมาถึง 

 
การประเมินผลและ
การวินิจฉัย 
(Assessment and  
Investigation) 
 

-  พยาบาลประเมินผู้ปุวยทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและด้านจิต
วิญญาณ 

-  พยาบาลประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
โรคที่เป็นอยู่ของผู้ปุวยและญาติ 

-  ตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 

-  พยาบาลประเมินอาการและ
อาการแสดงตามพยาธิสภาพของ
โรค และอาการรบกวนต่างๆ 

-  พยาบาลประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
โรคที่เป็นอยู่ของผู้ปุวยและญาติซ้ า
หลังได้รับการบอกความจริง 

-  ประเมินความสามารถในการดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคอง 

-  ประเมินความสามารถในการดูแล
ด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ 

-  ประเมินความพร้อมในการเผชิญ
กับสภาวะโรคและความตายที่จะ

-  พยาบาลศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง/เครือข่ายชุมชน
ประเมินการดูแลแบบ
ประคับประคองและการ
ดูแลด้านกาย จิตสังคม จิต
วิญญาณ 
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

เช่น CBC LFT และอ่ืนๆตาม
แผนการรักษา 

-  ตรวจทางรังสี เช่น CXR และการ
ตรวจอื่นๆในรายที่จ าเป็นตาม
แผนการรักษา 

-  ประเมินความสามารถในการดูแล
ตนเองและความพร้อมในการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

-  ประเมินความต้องการด้านกาย 
จิตสังคม จิตวิญญาณ (ตาม
แบบฟอร์มการประเมิน) 

-  พยาบาลจิตเวชประเมินภาวะ
ซึมเศร้า (ถ้ามี) 

-  ประเมินความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน 

มาถึง -  ศูนย์สุขภาพชุมชน/    
รพ.สต.ประเมินความ
พร้อมในการเผชิญกับ
ความตายที่จะมาถึง 

-  ประเมินคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยและครอบครัว
โดยรวม 

 

ยา/การรักษา 
(Medication and 
treatment) 

-  แพทย์สั่งการรักษาตามสภาวะโรค
ที่เป็นและยาตามอาการรบกวน 
(Symptomatic treatment) 

-  พยาบาลให้การพยาบาลที่
สอดคล้องกับแผนการรักษา ตลอด
ทั้งเฝูาระวังอาการข้างเคียงจากยา 

-  แพทย์อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

-  แพทย์ปรับเปลี่ยนแผนการรักษา
ตามอาการของผู้ปุวย 

-  ให้บริการแพทย์ทางเลือกเสริมการ
รักษาและการดูแลแบบ
ประคับประคอง (ถ้ามี) 

-  พยาบาลให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์
ทางเลือกและสามารถให้การดูแล

-  ผู้ปุวยได้รับยากลับบ้านตามโรค
หลักและตามอาการท่ีปรากฏ 

-  เภสัชกรให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและ
ญาติเรื่องการใช้ยา การออกฤทธิ์
และอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ
กลับบ้าน 

-  ปรึกษาแพทย์และวางแผนร่วมกับ

-  ผู้ปุวยและญาติตรวจสอบ
ความครบถ้วนของยา มี
ความรู้และสามารถบริหาร
ยาที่ได้รับกลับบ้านได้ 
รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาและการดูแลแบบ
ประคับประคองอ่ืนๆ แก่ผู้
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

โรคและแผนการรักษา โดยท า ACP 
-  เภสัชกรให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและ

ญาติเรื่องการใช้ยา การออกฤทธิ์
และอาการข้าเคียงของยา 

-  พยาบาลให้ความรู้ในการดูแล
ตนเองของผู้ปุวยขณะอยู่ใน
โรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ปุวยและญาติมีส่วนร่วมในการ
สังเกตอาการของผู้ปุวยจากอาการ
ข้างเคียงของยา 

เสริมแก่ผู้ปุวยได้หากผู้ปุวยและ
ญาติต้องการ แต่การรักษาแพทย์
ทางเลือกนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
แผนการรักษาของแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

-  ในกรณีผู้ปุวยมีอาการหนักแพทย์
วางแผนการดูแลร่วมกับญาติ เปิด
โอกาสให้เลือกและตัดสินในการ
รักษาผู้ปุวย 

 

แพทย์ในกรณีที่ผู้ปุวยมีอาการหนัก 
และญาติปฏิเสธการ CPR, on 
ETT, on respirator 

-  ในกรณีญาติปฏิเสธการรักษา
เนื่องจากผู้ปุวยมีอาการหนักและ
หมดหวัง  ให้การรักษาที่จ าเป็นเพื่อ
ประคับประคองชีวิตผู้ปุวยให้ถึง
บ้าน เช่น ให้คาท่อช่วยหายใจกลับ
บ้านและสอนวิธีถอดท่อเมื่อผู้ปุวย
ถึงบ้าน หรือกรณีมีรถน าส่ง 
สนับสนุนออกซิเจนขณะน าส่ง 
(กรณีคาท่อหลอดลมคอกลับบ้าน) 

 

มีส่วนร่วมที่บ้าน 
-  กรณีญาติน าผู้ปุวยกลับไป

เสียชีวิตที่บ้าน ญาติ
สามารถจัดการกับร่างกาย
ของผู้ปุวยได้ถูกต้อง เช่น 
การถอดท่อหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่างๆท่ีน า
ติดตัวผู้ปุวยไปด้วย 

(ถ้ามี) 

กิจกรรมการพยาบาล
ทั่วไป 
(General  care) 
 

การดูแลด้านกาย 
-  การดูแลเพื่อบรรเทาอาการรบกวน

ต่างๆ เช่น ความปวด อาการหายใจ
ล าบาก คลื่นไส้ อาเจียน อาการ
นอนไม่หลับ มีไข้ เป็นต้น 

-  ดูแลและจัดการกับอาการรบกวน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

-  สอนและแนะน าญาติให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ

-  ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสามารถในดูแลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม เมื่ออยู่ที่บ้านได้ 

 

-  ญาติและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การดูแลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคมเม่ืออยู่ที่บ้านได้อย่าง
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

-  การดูแลเพ่ือให้ได้รับน้ าและอาหาร
อย่างเพียงพอ 

-  การดูแลเรื่องการขับข่ายอุจจาระ
และปัสสาวะ 

-  การดูแลการเคลื่อนไหว 
-  การดูแลเรื่องความสะอาดของ

ร่างกายและเสื้อผ้า 
-  การดูแลเรื่องการสื่อสารภาษาและ

การระบายความรู้สึก 
-  การดูแลเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ แผล

กดทับ  การดูแลต่างๆเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย  

การดูแลด้านจิตใจ 
-  ลดอาการวิตกกังวล ความกลัว 

อาการซึมเศร้าและอาการสับสน 
-  สร้างสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ 
-  เปิดโอกาสให้พูดระบายความรู้สึก 

รับฟังอย่างตั้งใจ ให้เวลาอย่าง

และสังคมในระยะสุดท้ายของชีวิต 
และวิธีการจัดการกับอาการ
รบกวนด้วนตนเอง 

-  ให้ค าปรึกษาผู้ปุวยและครอบครัว
เรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
ในวาระสุดท้าย (ในกรณีผู้ปุวยมี
อาการหนัก) ได้แก่ การช่วยฟื้นคืน
ชีพ การใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่
เครื่องช่วยหายใจ การเลือก
สถานที่ในการดูแลผู้ปุวย การเลือก
สถานที่ถึงแก่กรรม 

-  อ านวยความสะดวกในการจัด
สิ่งแวดล้อมให้สงบ จัดให้อยู่ในห้อง
แยก (ถ้ามี)  

-  อนุญาตให้ญาติอยู่เฝูาตลอด 24 
ชั่วโมงและสามารถน าเด็กเล็กที่
ผู้ปุวยการพบเข้าเยี่ยมได้ 

-  ติดต่อประสานงานกับศูนย์ดูแล

ต่อเนื่อง 
-  พยาบาลศูนย์ดูแล

ต่อเนื่อง/พยาบาลชุมชน
ให้การดูแลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคมเม่ืออยู่ที่
บ้าน ในรายที่จ าเป็นต้อง
เยี่ยมบ้าน 
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

เพียงพอ ไม่รีบร้อน 
-  ให้ความมั่นใจในการดูแลเพื่อ

ควบคุมอาการรบกวนต่างๆทางด้าน
ร่างกาย 

-  ให้เวลาเยี่ยมเยียนผู้ปุวยอย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน 

-  ไม่ทอดทิ้งให้ผู้ปุวยอยู่คนเดียว 
-  ท าความเข้าใจและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา 
แผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

การดูแลด้านสังคม 
-  อ านวยความสะดวกต่อการเยี่ยม

เยียนของญาติ 
-  ส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

ในครอบครัว 
-  ส่งเสริมแหล่งสนับสนุนทางสังคม 
-  ประสานงานและหาแหล่งให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเงิน 

ต่อเนื่องมาประเมินผู้ปุวยเพื่อร่วม
วางแผนการจ าหน่าย (ในรายที่
ต้องการให้เยี่ยมบ้าน) 
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

-  ประสานงานและวางแผนร่วมกับ
ครอบครัวเกี่ยวกับผู้ดูแลหลักของ
ผู้ปุวย 

-  ประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้
บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

กิจกรรมการพยาบาล
ด้านจิตวิญญาณ 
(Spiritual care) 

-  สร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยและ
ญาติ และตั้งใจฟังด้วยท่าทีอาทร
ห่วงใยและมีความจริงใจเพ่ือสร้าง
ความเชื่อใจ ไว้วางใจต่อกัน 

-  ให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ด้วยการกล่าวสรรพ
นามเรียกผู้ปุวยตามความเหมาะสม 
ด้วยน้ าเสียงสุภาพ 

-  ให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน
ตามความจ าเป็นในแต่ละราย 

-  พยาบาลเข้าหาผู้ปุวยและ
ครอบครัวทันทีเม่ือผู้ปุวยและ
ครอบครัวต้องการ 

-  ตรวจเยี่ยมอาการและพูดคุยกับ
ผู้ปุวยทุกวันและสัมผัสอย่าง
นุ่มนวลขณะพูดคุยหรือขณะให้
การพยาบาล 

-  ให้อ่านหนังสือธรรมะ อ่านคัมภีร์ 
และหรือให้ญาติช่วยอ่านให้ฟัง 

-  ให้ผู้ปุวยและญาติร่วมสวดมนต์ 
(ท าวัตรเย็น)หรือญาติสวดมนต์ให้
ที่ห้องพระหรือท่ีเตียงนอนแล้วแต่
สภาพของผู้ปุวย 

-  ให้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา คือ ให้
ญาติและผู้ปุวยร่วมตักบาตรกับ
พระสงฆ์    5 รูปในตอนเช้า เวลา 

-  ญาติผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและ
สามารถให้การดูแลผู้ปุวยด้านจิต
วิญญาณอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้ 

 

-  ญาติและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้การดูแลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณเม่ืออยู่ที่
บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 

-  พยาบาลศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง/พยาบาลชุมชน
ให้การดูแลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านจิต
วิญญาณเม่ืออยู่ที่บ้าน ใน
รายที่จ าเป็นต้องเยี่ยมบ้าน 
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้ระบาย
ความรู้สึกโดยใช้เทคนิคการให้
ค าปรึกษาอย่างน้อยครั้งละ 10-15 
นาท/ีวัน 

-  บอกความจริงเกี่ยวกับโรคที่เป็น
ของผู้ปุวยแก่ญาติเมื่อญาติพร้อม 
(ใช้หลักในการบอกข่าวร้าย) 

-  บอกความจริงเกี่ยวกับโรคที่เป็น
ของผู้ปุวยแก่ผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยพร้อม
(ใช้หลักในการบอกข่าวร้าย) 

-  อนุญาตให้ญาติอยู่เฝูาได้ตลอด 24 
ชั่วโมงหรือเข้าเยี่ยมได้ทุกเวลา 

-  จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบเงียบ 
-  ให้การดูแลด้านกาย จิตใจและ

สังคมควบคู่กันไป 

6.00 น. ที่หอผู้ปุวย สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง  

-  สอนวิธีการท าสมาธิขั้นพ้ืนฐาน
อย่างง่าย โดยการเอาสติจดจ่ออยู่
กับลมหายใจ วิธีการคือ การสูดลม
หายใจเข้าและออกลึกๆยาวๆอย่าง
แผ่วเบา (เทคนิค SKT 1 และ 7 
เทคนิคลิขสิทธิ์ รศ.ดร.สมพร 
กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) (ส าหรับ
ผู้ปุวยที่นับถือศาสนาพุทธ)  

-  ส่งเสริมและสนับสนุน อ านวย
ความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจตามความต้องการของ
ผู้ปุวยแต่ละศาสนา 

-  ส่งเสริมให้ผู้ปุวยหรือญาติน าสิ่งที่
ผู้ปุวยยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาไว้บูชา
ที่หัวเตียง 

-  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

ปฏิบัติกิจต่างๆท่ียังคั่งค้างอยู่ให้
ส าเร็จ และหรือปลดเปลื้องสิ่งที่
ค้างคาใจ เช่น ตามบุคคลที่ผู้ปุวย
ต้องการพบมาให้  แนะน าให้ผู้ปุวย
อโหสิกรรมแก่บุคคลที่เคยเคือง
โกรธ 

-  ช่วยให้ผู้ปุวยปล่อยวางสิ่งต่างๆ 
เช่น ความกังวลและห่วงใย
ลูกหลาน สิ่งของและทรัพย์สมบัติ 

-  ช่วยให้ผู้ปุวยยอมรับความตายที่
จะมาถึง โดยการน้อมน าเข้าหาสัจ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าหรือ
แต่ละศาสนาที่กล่าวถึงความไม่
เที่ยงของชีวิต  

-  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้
ปฏิบัติตามความต้องการด้านจิต
วิญญาณท่ีประเมินได้ในแต่ละ
บุคคล 
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

-  พยาบาลให้ค าแนะน าญาติท่ี
เกี่ยวข้องให้สามารถดูแลผู้ปุวย
ด้านจิตวิญญาณต่อเนื่องที่บ้านได้ 

การให้ความรู้และ
ค าแนะน า 
(Education) 

-  แพทย์ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
โรค อาการของโรค แผนการดูแล
รักษาและการพยากรณ์โรค 

-  พยาบาลให้ข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคับประคองขณะอยู่โรงพยาบาล   

-  เภสัชกรให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยว
การใช้ยาโดยเฉพาะยาแก้ปวด 

-  พยาบาลให้ข้อมูลและความรู้ใน
ดูแลเพื่อการควบคุมอาการรบกวน
ต่างๆเม่ืออยู่บ้าน 

-  สอน สาธิต วิธีการดูแลผู้ปุวยขณะ
เดินทางกลับบ้าน 

-  พยาบาลศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง/พยาบาลชุมชน
ให้ความรู้ในการดูแลแบบ
ประคับประคองแก่ผู้ปุวย
และครอบครัว ในรายที่
จ าเป็นต้องเยี่ยมบ้านได้ 

 

การวางแผนการ
จ าหน่าย 
(Discharge 
planning) 

-  แพทย์/พยาบาล ประเมินและ
ค้นหาปัญหาของผู้ปุวยและ
ครอบครัวแบบองค์รวม  เพ่ือ
วางแผนจ าหน่าย 

-  พยาบาลเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปุวยและญาติในการดูแลผู้ปุวย
ระยะสุดท้ายที่บ้าน 

-  จ าหน่ายผู้ปุวยกลับบ้านพร้อม
ครอบครัวในรายที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้ 

-  ในรายที่ต้องรับการดูแลต่อเนื่องที่
สถานพยาบาลใกล้บ้าน  
ประสานงานไปยังโรงพยาบาล
ชุมชนแห่งนั้นเพื่อมารับผู้ปุวยไป

-  พยาบาลศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง/ พยาบาลชุมชน
เครือข่าย ติดตามเยี่ยม
บ้านในรายที่จ าเป็นต้อง
เยี่ยมบ้าน 

-  พยาบาลชุมชนเครือข่าย/
ญาติผู้ปุวยสามารถติดต่อ
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Plan of care 
ระยะแรกที่เข้ารับการรักษา 

(Day 1-2) 

ระยะหลังเข้ารับการรักษา 
(Day 3-5 หรือจนกว่าผู้ป่วยพร้อม

จ าหน่าย) 
วันที่จ าหน่าย การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

รักษาต่อ 
-  ประสานงานกับพยาบาลศูนย์ดูแล

ต่อเนื่อง / PCU เรื่องการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

-  ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ศพ
ได้รับการจัดการอย่างสมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์และญาติได้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
ความเชื่อของผู้ปุวย(กรณีญาติมี
ความต้องการ) 

-  ติดต่อประสานงานกับศูนย์การส่ง
ต่อ (Tel. 1038) ให้ประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มารับ
ผู้ปุวยหรือรับศพ  (กรณีญาติมีความ
ต้องการหรือมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ) 

สอบถามปัญหามายังหอ
ผู้ปุวยหรือศูนย์ PC 

-  ติดตามเยี่ยมครอบครัว
ของผู้ปุวยทางโทรศัพท์ 
ทางไลน์ ในระยะโศกเศร้า
จากการสูญเสียผู้ปุวย (1-6 
เดือน แล้วแต่กรณี) 
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แผนภูมิการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ด้านกาย 
1. ดูแลบรรเทาอาการรบกวน ไดแ้ก่  

เหน่ือยหอบ ปวด  ทอ้งมาน  หายใจ
ล าบาก เบ่ืออาหาร  คล่ืนไส/้อาเจียน  
นอนไม่หลบั  ปัสสาวะ/อุจจาระ
ผิดปกติ เป็นตน้ 

2. ดูแลสุขวทิยาส่วนบุคคล 
3. ดูแลเร่ืองอาหาร/การเคล่ือนไหว 
4. ดูแลเร่ืองความปลอดภยัป้องกนัการ

ตกเตียงและแผลกดทบั 
5. ดูแลเร่ืองการพกัผอ่นนอนหลบั 
6. จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้งียบสงบและ

สะอาดปลอดภยั 
7. ใหก้ารดูแลรักษาแบบ

ประคบัประคอง 

ด้านจิตใจ 
1. ลดอาการวติกกงัวล ความกลวั 

อาการซึมเศร้าและสบัสน 
2. สร้างสมัพนัธภาพท่ีไวว้างใจ 
3. เปิดโอกาสใหพ้ดูระบายความรู้สึก 
4. ใหค้วามมัน่ใจในการดูแลเพ่ือ

ควบคุมอาการรบกวนทางดา้น
ร่างกาย 

5. ใหเ้วลาเยีย่มเยยีนผูป่้วยอยา่ง
สม ่าเสมอ 

6. ไม่ทอดท้ิงใหผู้ป่้วยอยูค่นเดียว 
7. ท าความเขา้ใจและใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัโรคและแผนการรักษา 

ด้านสังคมและเศรษฐกจิ 
1. อ านวยความสะดวกต่อการ

เยีย่มเยยีนของญาติ 
2. ส่งเสริมและเช่ือม

ความสมัพนัธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว 

3. ส่งเสริมแหล่งสนบัสนุนทาง
สงัคม 

4. ประสานงานและหาแหล่งให้
ความช่วยเหลือดา้นการเงิน 

5. ประสานงานและวางแผน
ร่วมกบัครอบครัวเก่ียวกบั
ผูดู้แลหลกัของผูป่้วย 

6. ประสานงานกบั
สถานพยาบาลใกลบ้า้นเพื่อให้
ความช่วยเหลือ 

ด้านจิตวญิญาณ 
1. สร้างสมัพนัธภาพท่ีไวว้างใจ /    

เช่ือใจ 
2. ใหเ้กียรติ/เคารพในความเป็นบุคคล 
3. ช่วยใหค้น้หาความหมาย/เป้าหมาย

ชีวติ 
4. ช่วยใหไ้ดรั้บความรัก/ใหค้วามรัก/

การอภยัจากบุคคลท่ีรัก และบุคคล
ในครอบครัว 

5. ช่วยใหค้วามหวงัและก าลงัใจ 
6. อ านวยความสะดวกในการปฏิบติั

กิจกรรมทางศาสนา/ความเช่ือ 
7. หาแหล่งสนบัสนุนดา้นจิตวญิญาณ 

ไดแ้ก่ หนงัสือธรรมะ เทปธรรมะ 
พระคมัภีร์ วตัถุมงคลต่างๆ ใหพ้บ
ผูน้ าทางศาสนา เป็นตน้ 

8. ใหค้รอบครัวอยูด่ว้ยตลอดเวลา 
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แผนภูมิการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายแบบองค์รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยวาระสุดท้าย 

Symptom 

1. เหน่ือยหอบ 
2. ปวด 
3. เบ่ืออาหาร 
4. คล่ืนไส ้อาเจียน 
5. นอนไม่หลบั 
6. แผลกดทบั 
7. มีกล่ินเหมน็ 
8. สบัสน เพอ้ 
9. ซึมเศร้า 
10. วติกกงัวล 
11. ปัสสาวะผิดปกติ 
12. อุจจาระผิดปกติ 

Pre-Dying 

1. เปิดโอกาสใหร้ะบายความรู้สึก
เก่ียวกบัความเช่ือ ความศรัทธา 
ศาสนาและความรู้สึกต่อบุคคลอนั
เป็นท่ีรัก 

2. สนบัสนุน อ านวยความสะดวก
ตามความเช่ือ/ศาสนา  

3. สนบัสนุนใหไ้ดพ้บบุคคลส าคญั
ทางศาสนา หรือบุคคลท่ีผูป่้วย
ตอ้งการพบ 

4. อ านวยความสะดวกใหญ้าติได้
อยูใ่กลชิ้ดตลอดเวลา 

5. จดัส่ิงแวดลอ้มใหส้งบเงียบ  
6. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาการ
เปล่ียนแปลงท่ีบ่งช้ีถึงอาการใกล้
เสียชีวติของผูป่้วย และค าแนะน า
เก่ียวกบัการเตรียมการเม่ือผูป่้วย
เสียชีวติ 

Dying 

1. ประเมินอารมณ์และความรู้สึก
ของญาติผูป่้วย 

2. รับฟังความรู้สึก และอยูเ่ป็น
เพื่อนญาติ พร้อมตอบค าถาม
ขอ้สงสยั 

3. ใหญ้าติและเพื่อนหรือบุคคลท่ี
เป็นท่ีรักของผูป่้วยมีส่วนร่วม
ในการดูแล 

4. อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆท่ีญาติตอ้งการ 

Post-Dying 

1. แสดงความรู้สึกเสียใจและเห็น
ใจต่อการสูญเสียผูป่้วย 

2. อ านวยความสะดวกในการ
จดัการเอกสารรับรองการตาย
และการขอรับศพ 

3. จดัพิธีกรรมทางศาสนา /ตาม
ความเช่ือของญาติ 

4. บรรเทาความทุกขโ์ศกใจของ
ญาติและครอบครัว 

5. ท าพิธีเคารพศพ (ขอขมาศพ)
ก่อนน าศพออกจากหอผูป่้วย 

6. ติดตามเยีย่มเพื่อดูแลภาวะเศร้า
โศกของครอบครัว 
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แผนภูมิขั้นตอนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะดูแลต่อเนื่อง 
1.   สร้างสมัพนัธภาพท่ีไวว้างใจ ใหเ้กียรติ/ใหค้วามเคารพ 
2.   ปฏิบติัตั้งแต่ขอ้ 3-6 ในระยะแรกรับซ ้ า (กรณีท่ีผูป่้วยยงัไม่รับรู้

วนิิจฉยัโรคตนเอง) 
3.   ใหก้ารพยาบาลตามแนวทางการพยาบาลท่ีก าหนด 
4.   ประเมินความผาสุกดา้นจิตวญิญาณทนัทีหลงัใหก้ารพยาบาลตามแนว

ทางการพยาบาลท่ีก าหนด 
5.   ตรวจเยีย่มผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอวนัละ 1 คร้ังๆ ละ> 5 นาที 

ระยะจ าหน่าย 
1.   ประเมินความพร้อมของผูป่้วยและครอบครัวท่ีจะเผชิญความตายท่ีจะ

มาถึง 
2.   ร่วมวางแผนกบัผูป่้วยและครอบครัวเก่ียวกบัการรักษาและการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัวาระสุดทา้ยของผูป่้วย 
3.   ใหค้วามรู้กบัผูดู้แลเก่ียวกบัการดูแลดา้นจิตวญิญาณต่อเน่ืองท่ีบา้น 
4.   ประสานงานหรือหาแหล่งสนบัสนุนดา้นจิตวญิญาณใกลบ้า้น 
5.   แนะน าแหล่งใหค้วามช่วยเหลือใกลบ้า้น 

กจิกรรมคู่ขนาน 
- ดูแลดา้นกาย 
- ดูแลดา้นจิตสงัคม 
- ใหก้ารพยาบาลตามปกติ 
- การบนัทึกการพยาบาล 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ระยะแรกรับ 
1.   สร้างสมัพนัธภาพท่ีไวว้างใจ ใหเ้กียรติ/ใหค้วามเคารพ 
2.   ประเมินการรับรู้เร่ืองวนิิจฉยัโรค การพยากรณ์โรค 
3.   ส่ือสารเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวนิิจฉยัโรค 
4.   ใหค้  าปรึกษาโดยใชห้ลกัการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองโรค 
5.   พดูคุยกบัผูป่้วยดว้ยไมตรีจิตเพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยและไวว้างใจ        

>5 นาที 
6.   ประเมินความตอ้งการดา้นจิตวญิญาณ (เม่ือผูป่้วยพร้อม) 
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ตารางคู่มือการปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลสกลนคร 

กิจกรรม 
เครื่องมือ/การ

บันทึก 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะแรกรับ 
1. สร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยและญาติ และตั้งใจฟังด้วยท่าทีเอ้ือ

อาทรห่วงใยและมีความจริงใจเพ่ือสร้างความเชื่อใจ ไว้วางใจ
ต่อกันตั้งแต่แรกรับ โดยให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ด้วยการกล่าวสรรพนามเรียกผู้ปุวยตามความ
เหมาะสม ด้วยน้ าเสียงสุภาพ 

2. ประเมินระดับการรับรู้วินิจฉัยโรคของผู้ปุวยและญาติ  
3. ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล 

ระเบียบการเยี่ยม การขอความช่วยเหลือต่างๆ และอธิบาย
เกี่ยวกับแผนการรักษาของแพทย์อย่างละเอียดแก่ผู้ปุวยและ
ญาติ 

4. ให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวันตามความจ าเป็นในแต่ละ
ราย  หลังจากให้การดูแลทั่วไปเรียบร้อยแล้ว พยาบาลจะต้อง
เข้าไปพูดคุยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยอีกครั้ง ใช้เวลา 5-
10 นาที เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติคุ้นเคยและไว้วางใจ 

5. ในกรณีที่ผู้ปุวยและญาติรับรู้วินิจฉัยโรคของตนว่าเป็นโรคที่อยู่
ในระยะสุดท้ายและเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโรค การ
พยากรณ์โรคเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการประเมินความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณ ซึ่งมีระดับความต้องการด้านจิตวิญญาณ 

6. ขณะประเมินและสัมภาษณ์ความต้องการด้านจิตวิญญาณ ให้
สังเกตพฤติกรรมของผู้ปุวยและญาติ สิ่งแวดล้อมข้างเตียง เช่น 
ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือ ห้อยพระที่คอ มีพวงมาลัยที่หัวเตียง 
อ่านหนังสือธรรมะต่างๆ เป็นต้น 

7.  ในกรณีที่ผู้ปุวยมีความต้องการด้านจิตวิญญาณตั้งแต่ระดับ
น้อยข้ึนไปจัดให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
7.1 ให้หนังสือสวดมนต์ฉบับย่อบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 

ให้ผู้ปุวยใช้สวดมนต์ในตอนเย็น ในกรณีที่เดินได้ สภาพ
ร่างกายปกติไม่เหนื่อยง่าย ให้ร่วมสวดมนต์กับญาติในห้อง
พระ กรณีที่ไม่สามารถสวดมนต์ได้ มีอาการเหนื่อยหอบ ให้
ญาติสวดมนต์ให้ที่เตียงส าหรับผู้ปุวยที่เป็นพุทธศาสนิกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บันทึกผลลงใน
แบบบันทึก
ทางการพยาบาล 
 
 
 
- หนังสือสวด
มนต ์
- พระคัมภีร์ไบ
เบิ้ล 
 

 
- พยาบาลวิชาชีพที่ท า
หน้าที่รับใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พยาบาลหัวหน้าเวร 
หรือพยาบาลที่ได้รับ 
มอบหมายจากหัวหน้า
เวร 
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กิจกรรม 
เครื่องมือ/การ

บันทึก 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนผู้ปุวยที่เป็นคริสตชน ให้อ่านคัมภีร์ที่เตียง ผู้ปุวยชาว
มุสลิมแนะน าให้อ่านพระคัมภีร์  อัลกุรอาน (ให้ผู้ปุวยจัดหา
เอง) 

7.2 สอนผู้ปุวยให้ท าสมาธิโดยใช้หลักอานาปานสติ คือ หายใจ
เข้า-ออกลึกๆ ยาวๆ และตั้งจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจ 
ประมาณ 5 นาที  หรืออาจน้อยกว่า 5 นาทีถ้าผู้ปุวย
เหนื่อยมาก (SKT 1) 

7.3 ให้ผู้ปุวยและญาติร่วมท าบุญตักบาตรในหอผู้ปุวยโดยมี
กิจกรรมดังนี้ 
- ให้ญาติและผู้ปุวยที่สามารถลุกเดินได้ตักบาตรบริเวณ

หน้าหอผู้ปุวยและภายในหอผู้ปุวย หลังจากนั้นพระสงฆ์ 
5 รูปเข้ามาให้พรผู้ปุวยและญาติภายในหอผู้ปุวยพร้อม
กัน สัปดาห์ละครั้ง เวลา 06.00 น. ยกเว้นคริสตชนและ
มุสลิม 

- กรณีพยาบาลติดภาระงานดูแลผู้ปุวย ให้เตรียมญาติ
ผู้ปุวย โดยสมัครใจ 1 คนเดินตามพระสงฆ์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่พระสงฆ์ (ในการท าบุญตักบาตรพยาบาล
จะต้องแจ้งผู้ปุวยและญาติให้จัดเตรียมสิ่งของที่จะท าบุญ
ตักบาตรไว้ให้เรียบร้อยโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบทั่วกันในตอนเย็นก่อนวันท าบุญตักบาตร 1 วัน 
รูปแบบการท าบุญตักบาตรให้ผู้ปุวยและญาติรายอ่ืนๆที่
ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายมีส่วนร่วมด้วย) 

8. หลังสิ้นสุดกิจกรรมในข้อ 6 ประเมินความผาสุกด้านจิต
วิญญาณของผู้ปุวยทันที 

9. ให้การพยาบาลตามปกติร่วมด้วย ทั้งทางด้านร่างกาย จิต
สังคม ได้แก่ การช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวันตามความ
เหมาะสมในแต่ละเวร เข้าหาผู้ปุวยโดยเร็วเมื่อผู้ปุวยต้องการ  
ดูแลอาการรบกวนต่างๆให้บรรเทา  จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบโดย
จัดให้ผู้ปุวยอยู่เตียงที่ไม่มีคนพลุกพล่าน  อนุญาตให้ญาติเฝูาได้
ตลอดเวลา เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
หน้าหอผู้ปุวย 
 
- แบบสัมภาษณ์
ความผาสุกด้าน
จิตวิญญาณ 
ค าถามปลายเปิด 
- แบบประเมิน
ความผาสุกและ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
พฤติกรรมการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พยาบาลหัวหน้าเวร
เวรดึกหรือพยาบาลที่
ได้รับมอบมอบหมาย 
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้เวร
บ่ายเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม 
เครื่องมือ/การ

บันทึก 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะการดูแลต่อเนื่อง 
-   ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ปุวยทุกวัน ครั้งละ 5-10 นาที เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้ค้นหาเปูาหมายชีวิต ตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง ปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาใจ และยอมรับธรรมชาติของชีวิต 
และเตรียมตัวเผชิญความตายในอนาคตอันใกล้  ให้ผู้ปุวยได้
ระบายความรู้สึกหรือสิ่งที่คับข้องใจ ให้ได้ร าลึกถึงความภาค
ภูมใจในอดีตหรือคุณงามความดีท่ีผ่านมา ให้ก าลังใจ ปลอบใจ 
อยู่เป็นเพื่อนหรือหาคนอยู่เป็นเพื่อนผู้ปุวย กรณีญาติไม่อยู่
และผู้ปุวยต้องการ 

-   อ านวยความสะดวกให้ผู้ปุวยและญาติ กรณีท่ีผู้ปุวยต้องการ
ท าพิธีกรรมตามความเชื่ออ่ืนๆหรือกิจกรรมอื่นๆให้แล้วเสร็จ
ขณะอยู่โรงพยาบาล เช่น ท าพิธีต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ ถวาย
สังฆทาน ท าพิธีล้างบาป ท าละหมาด เป็นต้น โดยแนะน าให้
ท าพิธีในห้องพระและนิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญบาทหลวงมาให้ 

-   หลังสิ้นสุดกิจกรรมทุกอย่าง 1 วันก่อนจ าหน่าย ประเมิน
ความผาสุกด้านจิตวิญญาณและประเมินความพึงพอใจใน
พฤติกรรมการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของผู้ปุวยและญาติ 

หมายเหตุ การบอกวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรค โดยทั่วไป
แพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ญาติผู้ปุวยทราบ แต่จะไม่บอกผู้ปุวย และ
ร้อยละ 100 ของญาติจะให้ปกปิดข้อมูลกับผู้ปุวย กรณีเช่นนี้ 
พยาบาลวิชาชีพท าการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโรคของผู้ปุวยจน
ญาติยอมรับ และยินยอมให้แจ้งวินิจฉัยโรคกับผู้ปุวย การบอก
วินิจฉัยโรคอาจบอกโดยญาติหรือพยาบาล หากญาติผู้ปุวยจะเป็น
ผู้บอกผู้ปุวยเอง พยาบาลให้ความรู้และเทคนิคการบอกข่าวร้าย
แก่ญาติพอสังเขป  กรณีญาติอนุญาตให้พยาบาลเป็นผู้บอก
วินิจฉัยโรคกับผู้ปุวย พยาบาลใช้เทคนิคการสื่อสารเพ่ือบอกข่าว
ร้าย  เมื่อผู้ปุวยยอมรับโรคที่เป็นอยู่ได้และมีความพร้อม รับ
ผู้ปุวยเข้าร่วมโครงการและด าเนินการตามข้ันตอนดังท่ีกล่าว
ข้างต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- พยาบาลหัวหน้าเวร
หรือพยาบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 
- หัวหน้าหอผู้ปุวยหรือ
หัวหน้าเวรที่ได้รับ
มอบหมาย 
- พยาบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
แพทย์ 
หัวหน้าหอผู้ปุวยหรือ
พยาบาลวิชาชีพที่มี
สมรรถนะในการให้
ค าปรึกษาและการบอก
ข่าวร้ายพยาบาล
หัวหน้าเวรหรือ
พยาบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับหอผู้ป่วยในการนิมนต์พระมาเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
ศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอผูป่้วยท่ีตอ้งการใหพ้ระภิกษุมาเยีย่มผูป่้วย 
ท่ีอยูใ่นวาระสุดทา้ย 

คุณเทว ีไชยะเสน (081-3202140) 
ศูนยป์ระสานงานดูแลผูป่้วยประคบัประคอง (Tel. 1304) 

ประสานงานกบัพระภิกษุวดัพระธาตุเชิงชุมวรวหิาร 
ขอรถรับ-ส่งพระภิกษุ 

นางสาวเทว ี ไชยะเสน  
หรือ นางฌฏัฐาพร  แกว้เคน (ทุกวนั) 

หรือนางเพลินใจ  นนทค์ าวงค ์หรือน.ส. จุรีรัตน์ เทอ ารุง 

ในเวลาราชการ 
 

ติดต่อท่ี 

ตารางพระภิกษุ จ านวน 5 รูปรับบิณฑบาตทีห่อผู้ป่วย เวลา 6.00 น. 

วนั   สถานที ่ เบอร์โทรศัพท์ 
วนัจนัทร์ หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง 6301 
วนัองัคาร หอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 1 1700 

วนัพธุ หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 2 1900 
วนัพฤหสับดี หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 1 1901 
วนัศุกร์ หอผูป่้วยศลัยกรรมกระดูกหญิง 6304 
วนัเสาร์ หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 1 1801 

วนัอาทิตย ์ หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 2 1800 
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แนวทางปฏิบัติในการปรึกษาทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 

โรงพยาบาลสกลนคร (Sakon Nakhon Hospital’s End of Life Care Team: EOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยได้รับการวนิิจฉัยว่ารักษา
แบบประคบัประคอง 

ส่งปรึกษาทมี EOL 

APN ทมี EOL ประเมนิผู้ป่วยเบือ้งต้น 

ให้การดูแลตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

ปรึกษาทมี EOL ตามสภาพปัญหา 

- ประเมนิผลและบันทกึการดูแล 
- รายงานผลแก่ผู้ขอค าปรึกษา 
- รายงานผลการดูแลแก่ทมี  EOL 

 

มอีาการซับซ้อน 
No Yes 
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การจัดการกับอาการปวดของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

1.  การจัดการกับความปวด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถเผชิญและจัดการกับความปวดได้ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้

และมีความสุขสบาย 
2.  ตัวช้ีวัด 

2.1  ค่าคะแนนความปวด < 5 คะแนน  
2.2  ผู้ปุวยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ติดต่อกันในเวลากลางคืน 

 
ภาพแบบประเมินความปวด (0-10 Numeric pain intensity scale) 

โปรดวงกลมบนตัวเลขเพื่อประเมินระดับความปวดที่ท่านรู้สึกว่ารุนแรงมากที่สุดในขณะนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sign & symptom of opioid over dose 
1. Sedative 
2. Hypoventilation 
3. Apnea 
4. Coma 
5. Miosis 

Sedative score 
 0 = คะแนน ไม่ง่วง ต่ืนอยู ่
1 = ง่วงเลก็นอ้ย ปลุกต่ืนง่าย 
2 = ง่วงพอควร อาจสปัหงกใหเ้ห็น ปลุกต่ืนง่าย 
S = หลบัปกติ สามารถปลุกต่ืนไดง่้าย 

0 1 2 9

0  

8 7 6 5 4 3 10

0  

Numeric rating scale: NRS 

ปวดมากทีสุ่ด ไม่ปวด ปวดปานกลาง 

Respiratory score 
- RR < 8คร้ัง/นาที มีภาวะ respiratory depression จากยา 

MO 
- ให ้MO ไดเ้ม่ือ RR > 8 คร้ัง/นาที  Pain score > 5 คะแนน
และ sedative score < 2 คะแนน 
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ตารางแนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

ขั้นตอน กิจกรรมการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การประเมิน 
(assessment) 

การประเมิน 
1. ประเมินความปวดผู้ปุวยแรกรับทุกราย 
2. ประเมินความปวดในผู้ปุวยที่มีความปวดทุกราย 

- แบบประเมินความปวด 
(visual numeric pain scale 
คะแนน 1-10) 

 
วิธีการประเมิน 
1. ผู้ปุวยประเมินความปวดด้วยตนเอง 
2. ประเมินลักษณะความปวด ระยะเวลาของความปวด ต าแหน่งที่

ปวดด้วยการสอบถามจากผู้ปุวยหรือจากญาต ิ
3. พยาบาลหรือญาติสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
4. ความถี่ของการประเมิน  

- ถ้าไม่ปวดหรือคะแนนความปวด < 4 คะแนนประเมินทุก 8 ช่ัวโมง 

-  ถ้ามีความปวดและคะแนนความปวด > 5 คะแนนประเมินทุก 4 
ช่ัวโมง 

5. บันทึกลักษณะ ระยะเวลา ต าแน่งที่ปวดทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ใบประเมิน ESAS 

- nurse’s note 

- progress note 
การรักษา
(Treatment) 

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ การรักษาและการจัดการความปวด 
2. ให้การรักษา ดังนี ้
ระดับความปวดเล็กน้อย (คะแนน 1-3) 

- ใช้ยาขั้นท่ี1  
         :ใช้ยา  non-opioid (aspirin หรือ paracetamol) 
          : + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofenหรือ Naproxen) 

- ถ้าได้รับยาขั้นท่ี1 แต่ยังมีอาการปวดให้ปรับขนาดยาและชนิดยา 

- ให้ยาปูองกันอาการท้องผูกร่วมด้วยเสมอ 

 

 ระดับความปวดปานกลาง (คะแนน 4-6) 

- ใช้ยาขั้นท่ี 2  
:ใช้ยา weak-opiod (Codiene หรือ Tramadol) 

       : + non-opioid (aspirin หรือ paracetamol) 
       : + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofen) 
       : + Adjuvants (anticonvulsants หรือ corticosteroid) 

- ให้ยาลดอาการท้องผูกร่วมด้วยเสมอ 

- ให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน 
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ขั้นตอน กิจกรรมการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ระดับความปวดรุนแรง (คะแนน 7-10) 

- ใช้ยาขั้นที่ 3  
    : Strong-opioid  (morphine, fentanyl, 
methadone) 
     : + non-opioid (aspirn หรือ paracetamol) 
      : + NSAID (Diclofenac หรือ Ibuprofen) 
      : + Adjuvants (anticonvulsants หรือ 
corticosteroid) 

- ให้ยาลดอาการท้องผูกร่วมด้วยเสมอ 

- ให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน 

 

การพยาบาล 
(Nursing care) 

จัดการอาการปวดโดยไม่ใช้ยา (กิจกรรมทางเลือก) ดังนี้ 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ การดูแลและการรักษาความ
ปวดแก่ผู้ปุวยและครอบครัว 

- ประคับประคองจิตใจโดยใช้วิธีการสัมผัส (touch 
therapy)  

- ฝึกการผ่อนคลายโดยการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ
ยาวๆ SKT 1,7 (เทคนิคลิขสิทธิ์ รศ.ดร.สมพร กันทร
ดุษฎี-เตรียมชัยศรี) (relaxation technique)  

- ใช้ดนตรีบ าบัดโดยใช้หูฟัง (เครื่องเล่น MP 3) เพ่ือ
เบี่ยงเบนความสนใจและหรือฟัง SKT 6 

- ใช้วิธีการนวด (massage: SKT8, 9) (เทคนิคลิขสิทธิ์ 
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี) โดยญาติหรือ
หน่วยแพทย์แผนไทย 

 

การประเมินผล 1. ประเมินผลลัพธ์การจัดการความปวดหลังได้รับยาแก้
ปวดหรือกิจกรรมทางเลือก 30 นาที 

2. ประเมินความสามารถในการท ากิจกรรม 
3. ประเมินการพักผ่อนนอนหลับ 
4. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง 
5. บันทึกผลลัพธ์การจัดการความปวด 

- nurse’s note 

- progress note 
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แผนภูมิการจัดการความปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
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ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ประเมินความปวดซ ้ า
ทุก 8 ชัว่โมง 

ระดบัความรุนแรง 1-3 คะแนน 
1. ใชย้าขั้นท่ี 1  
2. ร่วมกบักิจกรรมทางเลือก 

ระดบัความรุนแรง 4-6 คะแนน 
1. ใชย้าขั้นท่ี 2 
2. ร่วมกบักิจกรรมทางเลือก 

ระดบัความรุนแรง 7-10 คะแนน 
1. ใชย้าขั้นท่ี 3  
2. ร่วมกบักิจกรรมทางเลือก 

ประเมินความปวดซ ้ า
ทุก 4 ชัว่โมง 

เปล่ียนแปลงวธีิการจดัการความ
ปวดหรือปรับยาแกป้วด 

ประเมินความพึงพอใจใน
การจดัการความปวด 

ไม่ปวด 

ปวด 

การใช้ยาขั้นที่ 1 
  non-opioid (aspirin , paracetamol) 
          : + NSAID (Diclofenac , Ibuprofen) 
การใช้ยาขั้นที่ 2 

ใชย้า weak-opiod (Codiene , Tramol) 
       : + non-opioid (aspirin , paracetamol) 
      : + NSAID (Diclofenac , Ibuprofen) 
การใช้ยาขั้นที่ 3 
: Strong-opioid  (morphine, fentanyl, methadone) 
     : + non-opioid (aspirin , paracetamol) 
      : + NSAID (Diclofenac , Ibuprofen) 
      : + Adjuvants (anticonvulsants , corticosteroid) 

กิจกรรมทางเลือก 
- ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุ การดูแลและการรักษา
ความปวดแก่ผูป่้วยและครอบครัว 
- ประคบัประคองจิตใจโดยใชวิ้ธีการสมัผสั (touch 
therapy) 
- ฝึกการผอ่นคลายโดยการฝึกการหายใจเขา้ออก
ลึกๆยาวๆ SKT 1,7 (relaxation technique) 
- ใชด้นตรีบ าบดัโดยใชหู้ฟัง (เคร่ืองเล่น MP 3) 
เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจ SKT 6 
- ใชวิ้ธีการนวด (massage: SKT 8, 9) โดยญาติหรือ
หน่วยแพทยแ์ผนไทย 

แบบประเมิน 
ความปวด (NRS) ประเมนิความปวด 

ความปวดลดลง 

ประเมนิผลลพัธ์ 
ประเมินผลหลงัไดรั้บยาหรือการท า
กิจกรรมทางเลือก 30 นาที 

ทดลองใช้  1  ตุลาคม  2552 
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แบบประเมินอาการรบกวนต่างๆของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

(Edmonton Symptom Assessment System) 

โปรดวงกลมหมายเลขที่ตรงกับระดับความรู้สึกของผู้ป่วยมากที่สุดในขณะนี้  

              
ไม่มีอาการปวดเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  มีอาการปวดมากที่สุด 
              
ไม่มีอาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  เหนื่อยเพลียมากที่สุด 
              
ไม่มีอาการคลื่นไส ้ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  มีอาการคลื่นไส้รุนแรงท่ีสุด 
              
ไม่มีอาการซึมเศร้า 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  มีอาการซึมเศร้าอย่างมากที่สุด 
              
ไม่วิตกกังวล 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  วิตกกังวลมากที่สุด 
              
ไม่ง่วงซึม/สะลึมสะลือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ง่วงซึมมากที่สุด 
              
ไม่เบื่ออาหาร 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  เบ่ืออาหารมากที่สุด 
              
สบายดีทั้งกายและใจ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ไม่สบายกายและใจเลย 
              
ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  มีอาการเหนื่อยหอบ 
              
ปัญหาอ่ืนๆ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
              

 

 

ประเมินโดย 

  ผู้ปุวย 

  ผู้ดูแลผู้ปุวย 

  บุคคลอื่น ระบุ............................................ 

Name of patient Age Hospital number 

Department of service ward Attending Physician 

ที่มา: Capital Health, 2001 
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ตารางการแบ่งระดับผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Performance scale version 2 ) (PPS v2) 

ระดับ  
PPS 

การเคลื่อนไหว 
(Ambulation) 

การปฏิบัติกิจกรรม และการด าเนิน
โรค 

(Activity&Evidense of disease) 

การดูแลตนเอง 
(Self care) 

การรับประทานอาหาร/
น้ า 

(Intake) 

ระดับความรู้สึกตัว 
(Consciouse 

level) 

100% เคลื่อนไหวปกต ิ
ท ากิจกรรมและท างานได้ตามปกติไม่มี
อาการของโรค 

ท าได้เอง ปกต ิ รู้สึกตัวด ี

90% เคลื่อนไหวปกต ิ
ท ากิจกรรมและท างานได้ตามปกติมี
อาการของโรคบางประการ 

ท าได้เอง ปกต ิ รู้สึกตัวด ี

80% เคลื่อนไหวปกต ิ
ต้องออกแรงอย่างมากในการท า
กิจกรรมตามปกต ิ มีอาการของโรคบาง
ประการ 

ท าได้เอง ปกต ิหรือ ลดลง รู้สึกตัวด ี

70% 
ความสามารถในการ

เคลื่อนไหวลดลง 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกติได้มีอาการ
ของโรคอย่างมาก 

ท าได้เอง ปกต ิหรือ ลดลง รู้สึกตัวด ี

60% 
ความสามารถในการ

เคลื่อนไหวลดลง 
ไม่สามารถท างานอดิเรก/งานบ้านได้มี
อาการของโรคอย่างมาก 

ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นครั้ง

คราว 
ปกต ิหรือ ลดลง รู้สึกตัวดี/สับสน 

50% นั่งนอนเป็นส่วนใหญ ่
ไม่สามารถท างานได้เลยมีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้น 

ต้องการความ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม

บางอย่าง 

ปกต ิหรือ ลดลง รู้สึกตัวดี/สับสน 

40% 
นอนอยู่บนเตียงเป็น

ส่วนใหญ ่
ท ากิจกรรมได้น้อยมาก มีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้น 

ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็น

ส่วนใหญ ่
ปกต ิหรือ ลดลง 

รู้สึกตัวดีหรือง่วง
ซึม+/-สับสน 

30% อยู่บนเตียงตลอดเวลา 
ไม่สามารถท ากิจกรรมไดๆมีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

ปกต ิหรือ ลดลง 
รู้สึกตัวดีหรือง่วง

ซึม+/-สับสน 

20% อยู่บนเตียงตลอดเวลา 
ไม่สามารถท ากิจกรรมไดๆมีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

จิบน้ าได้เล็กน้อย 
รู้สึกตัวดีหรือง่วง

ซึม+/-สับสน 

10% อยู่บนเตียงตลอดเวลา 
ไม่สามารถท ากิจกรรมใดๆ มีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้น 

ต้องการการดูแล
ทั้งหมด 

รับประทานอาหารไม่ได้ 
บ้วนปากได้เท่านั้น 

รู้สึกตัวดีหรือง่วง
ซึม+/-สับสน 

0% เสียชีวิต _ _ _ _ 

Copyright : Victoria Hospice Society 2001 : condensed version 2009 

แปลโดย คณะกรรมการ palliative care ฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 Copyright :Victoria Hospice Society, 2001 
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วิธีการแปลผล Palliative Performance scale version 2  (PPS v2 
 

1. เริ่มประเมินโดยอ่านตารางในแนวขวาง จากซ้ายไปทางด้านขวามือ 
2. เริ่มอ่านจากการเคลื่อนไหว (Ambulation)  แล้วอ่านคอลัมน์ถัดไปทางขวามือตามล าดับ  การแปลผล

คะนนให้ใช้ผลคะแนนของระดับการเคลื่อนไหวเป็นหลัก ถึงแม้ผลคะแนนของคอลัมน์ทางขวามือจะสูง
กว่าก็ตาม เช่น ค่าคะแนนของการเคลื่อนไหวเท่ากับ  50 %  คะแนนการช่วยเหลือตัวเอง เท่ากับ 60 
% การแปลผลระดับ PPS v2 ของผู้ปุวยรายนี้เท่ากับ 50 % 

3. ไม่สามารถให้คะแนนระหว่างกลางได้ เช่น 45% ผู้ประเมินต้องตัดสินใจเลือกระดับคะแนนที่ตรงกับ
ความสมารถของผู้ปุวยในขณะนั้นมากที่สุด โดยอาจเลือกว่าจะให้ค่าคะแนน 40 %หรือ 50 % 

4. ใช้ประเมินวันละ 1 ครั้งหรือเม่ือจ าเป็นต้องใช้พยาบาลผู้ดูแลผู้ปุวยมากกว่า 1คน หรือเมื่อมีการเปลี่ยน
เวร 

5. การประเมิน PPS เพ่ืออธิบายระดับความสมารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
(activity of daily living : ADL)  ติดตามผลการรักษา ประเมินภาระงานของพยาบาลและการ
พยากรณ์โรค 

 
การแบ่งระยะผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามค่าคะแนน PPS ได้ 3 ระยะดังนี้ 

ค่าคะแนน เท่ากับ 70-100 %  คือ ผู้ปุวยอยู่ในระยะคงท่ี (stable phase) 
ค่าคะแนน เท่ากับ 40-60 %  คือ ผู้ปุวยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional phase) 
ค่าคะแนน เท่ากับ 0-30 %  คือ ผู้ปุวยอยู่ในระยะวาระสุดท้ายของชีวิต (end of life phase) 
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ตารางแนวทางดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 
ระยะของผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย 
กิจกรรมการดูแล 

ผู้ป่วยระยะคงที่(Stable 
phase) 
คะแนน PPS v2 70% -
100% 

1.การประเมินการจัดการกับโรค (Disease management  assessment) 
- ทบทวน Chart และท าความเข้าใจกับโรคผู้ปุวย  การพยากรณ์โรค ตลอดจนวางแผนการดูแล 
- ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เก่ียวกับอาการของผู้ปุวย 
- ประเมินและติดตาม PPS score และวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม 
2.การประเมินด้านร่างกายและการดูแล (Physical Assessment & care) 
- ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนต่างๆของผู้ปุวย (ESAS) เช่น หายใจล าบาก อาการปวด เบื่อ

อาหาร คลื่นไส้อาเจียนท้องผูก ปากแห้ง เป็นต้น 
- ประเมินอาการอื่น ๆ ได้แก่ การมีปัสสาวะคั่งค้าง การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ความตึง

ตัวของผิวหนัง ลักษณะของบาดแผล บริเวณท่ีให้สารน้ าทางหลอดเลือด การเคลื่อนไหวร่างกาย 
ความจ าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลื่อในการเคลื่อนไหว 

- กระตุ้นให้ผู้ปุวยมีการเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ท าได้ 
3.การประเมินด้านจิตสังคม และการดูแล(Psycho – care issues, Assessment and care) 
- ประเมินความเข้าใจของผู้ปุวยในเรื่องความเจ็บปุวย และการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและ

สังคม ส าหรับการด าเนินของโรค 
- ประเมินการยอมรับการเจ็บปุวยของผู้ปุวยและครอบครัว 
- ประเมินรูปแบบของการเผชิญปัญหา(coping)และความคาดหวังของผู้ปุวย 
-ประเมินความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ปุวย 
- ประเมินสัมพันธภาพของผู้ปุวยที่มีต่อญาติ หรือผู้ปุวยอื่น 
- ประเมินว่าผู้ปุวยและครอบครัวมีแหล่งช่วยเหลือหรือไม่ เช่น แหล่งให้การช่วยเหลือด้านค่า

รักษาพยาบาล มีระบบการส่งต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในชุมชน (PCU) เพ่ือให้
ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

4.การประเมินด้านจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual Assessment & care) 
- ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณตามพ้ืนฐานทางด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของ  แต่

ละบุคคล 
- ค้นหาความเชื่อ ความหวัง ความเข้มแข็งและความกลัวของผู้ปุวยและครอบครัว 
- สนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุหรือผู้น าศาสนาที่ผู้ปุวยนับถือมาเยี่ยมผู้ปุวย หรือแนะน าให้ผู้ปุวย

เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรสัปดาห์ละครั้ง การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา 
5.การส่งต่อผู้ป่วย ส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ปุวยกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลที่จะรับ

ผู้ปุวยไปดูแลต่อ หรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพท่ีจะไปเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านเพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัว
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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ระยะของผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

กิจกรรมการดูแล 

 6.การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Patient / Family education) 
- ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพและอาการของผู้ปุวย และวางแผนการดูแล โดย

ค านึงถึงความต้องการของผู้ปุวยและความพร้อมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
- เคารพต่อความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวในเรื่องความหวังและความเข้าใจโรค  
- สอนเละเตรียมสมาชิกในครอบครัวเรื่องต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปุวยดังนี้ 
ก. การประเมินอาการรบกวนต่างๆ เช่น หายใจล าบาก เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ฯลฯ 
ข. การใช้ยา เช่น  การให้ยาแก้ปวด 
ค. การบันทึกการให้ยาและติดตามผลการใช้ยา อาการข้างเคียง เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่ที่บ้าน  
ง. วิธีการดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค เช่น การท าแผล ostomy เป็นต้น 
จ. วิธีการดูแลให้ผู้ปุวยให้สุขสบาย 
ฉ. ทบทวนการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปุวยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 
ช. การดูแลระบบขับถ่ายหรือการดูแลสายสวนปัสสาวะ (ถ้ามี) เป็นต้น 
ซ.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการอาหารเฉพาะโรค 
ฌ. การดูแลเรื่องการให้อาหารทางสายยาง (ถ้ามี) 
ฎ. ใหค้ าแนะน าญาติเก่ียวกับการแจ้งให้แพทย์ พยาบาลทราบ  เมื่อผู้ปุวยมีอาการเพ่ิมมากข้ึน 
ฎ. การทบทวนให้ญาติเกิดความม่ันใจว่าทีมผู้ดูแลจะจัดการอาการรบกวนของผู้ปุวยได้อย่าง

เหมาะสม 
7. การวางแผนหรือสนทนากับผู้ป่วยและครอบครัว  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปุวย  ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ปุวย 
- ตอบค าถามข้อสงสัยของผู้ปุวยและครอบครัว 
- การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  และแหล่งช่วยเหลือในการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 
- ปรึกษาหารือเรื่องพินัยกรรมชีวิตไว้ล่วงหน้า  เช่น  เลือกให้มีการช่วยฟื้นคืนชีพหรือไม่       มี

การมอบหมายไว้ล่วงหน้าว่าให้ใครเป็นผู้ตัดสินใจเลือกการรักษาทางการแพทย์เวลาที่ผู้ปุวยไม่
รู้สึกตัว  หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง 

- ด้านกฎหมาย เช่น การแนะน าให้ผู้ปุวยเตรียมท าพินัยกรรม การเตรียมบุคคลไว้เป็นผู้แทนของ
ผู้ปุวยเพื่อการตัดสินใจเลือกการรักษาขณะผู้ปุวยไม่รู้สึกตัวหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ การท าหนังสือแสดงเตจ านงปฏิเสธการรักษาเพียงเพ่ือเป็นการยืดชีวิตในวาระ
สุดท้ายของชีวิต (living will)  เช่น การใส่เครื่องช่วยหายใจ  การช่วยฟื้นคืนชีพ  การเจาะคอ 
เป็นต้น 
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 8. ผลลัพธ์ที่คาดหวังด้านผู้ป่วย  (Expected  patient  outcome) 
- มีการใช้แบบประเมินต่าง ๆ กับผู้ปุวยและครอบครัว  ได้แก่ แบบประเมินระดับของผู้ปุวยที่

ได้รับการดูแลแบบประกับประคอง (PPSv2 Scale) แบบประเมินความปวด (NRS)        
แบบประเมินอาการรบกวน (ESAS) แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ (Barden 
scale) แบบประเมินความคิดเห็นของญาติต่อการจัดการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย  

- ผู้ปุวยและครอบครัวมีความพึงใจในบริการของทีมสุขภาพ เช่น การจัดการอาการรบกวน 
ได้แก่  อาการปวด  หายใจล าบาก  นอนไม่หลับ  คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น 

- ญาติมีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยและมีความเข้าใจในความเจ็บปุวยของผู้ปุวย 
- ผู้ปุวยและครอบครัวมีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้ปุวย 
- ผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม 

ระยะเปลี่ยนผ่าน 
(Transitional phase) 

คะแนน  PPS  v2 
40% - 60% 

1. การประเมินการจัดการกับโรค (Disease  management  assessment) 
- ทบทวนการตรวจเยี่ยม เปูาหมายการดูแลและการวางแผนรักษา 
- ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เก่ียวกับอาการของผู้ปุวยและการเยี่ยมบ้าน 
- ประเมินซ้ าเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค  เช่น  พิจารณาจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

และผลการตรวจต่าง ๆ 
- ประเมินความสามารถของผู้ปุวยและครอบครัว  และความต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษาและกระบวนการดูแล 

 2. การประเมินด้านร่างกายและการดูแล  (Physical  Assessment  & care) 
- ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนต่างๆที่เกิดขึ้น 
- ให้อาหารจ านวนน้อยๆ/มื้อ แต่บ่อยครั้ง  และให้อาหารเสริมตามความจ าเป็น 
- ประเมินการติดเชื้อในเยื่อบุช่องปากและดูแลช่องปากให้ชุ่มชื้นเสมอ 
- ประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับโดยใช้แบบประเมิน Braden Scale 

 3. การประเมินด้านจิตสังคมและการดูแล  (Psycho-social  care  issues,  Assessment  
and  care) 
- ปรึกษาผู้ปุวยและครอบครัวเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ปุวย  

ได้แก่  ความต้องการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  ความต้องการเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจ  การใส่
เครื่องช่วยหายใจ  การเลือกสถานที่ให้การดูแลผู้ปุวย หรือการเลือกสถานที่ถึงแก่กรรม 

- อ านวยความสะดวกในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ผู้ปุวย  เช่น  จัดห้องแยกท่ีสงบเงียบให้ผู้ปุวยได้
อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว  เพ่ือส่งเสริมความผาสุกของผู้ปุวยและครอบครัว 

- ให้ความสนใจต่อปัญหาและความต้องการของบุตรหลานและสมาชิในครอบครัวของผู้ปุวย  ทุก
คน 
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 - อนุญาตให้ผู้ปุวยน ารูปภาพต่าง ๆ เช่น  รูปภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ปุวยเคารพนับถือ  รูปภาพ
ครอบครัวของผู้ปุวยมาไว้ที่โต๊ะข้างเตียงของผู้ปุวย 

- เมื่อต้องส่งผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน  ให้ช่วยติดต่อแหล่งให้ความช่วยเหลือ
ในการส่งต่อผู้ปุวย  เช่น  สังคมสงเคราะห์ รถรับส่ง เป็นต้น 

- ผู้ดูแลหรือครอบครัวมีช่องทางการติดต่อและมีเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องติดต่อเวลาที่ผู้ปุวย
ถึงแก่กรรมที่บ้าน 

 4. การประเมินด้านจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual  Assessment  & care) 
- ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณตามพ้ืนฐานความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละ

บุคคล 
- ค้นหาความเชื่อ ความหวัง ความเข้มแข็งและความกลัวของผู้ปุวยและครอบครัว  
- น าพระภิกษุหรือผู้น าศาสนาของผู้ปุวยมาเยี่ยมผู้ปุวย  หรือแนะน าให้ผู้ปุวยเข้าร่วมกิจกรรม

ท าบุญตักบาตร หรือสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา 
 5. การส่งต่อผู้ป่วย  ให้ส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ปุวยกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลที่รับ

ผู้ปุวยไปดูแลต่อ  หรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ (PCU)ที่จะให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง (ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งต่อ) 

 6. การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Patient / Family  education) 
- ให้ค าแนะน าเรื่องความเปลี่ยนแปลงสภาพอาการของผู้ปุวยและวางแผนการดูแล  โดย

ประเมินถึงความต้องการและความพร้อมของผู้ปุวยและความพร้อมในการรับข้อมูลข่าวสาร
ของญาติ 

- เคารพต่อความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวในเรื่องความหวังและความเข้าใจโรคของ
ผู้ปุวยและญาติ 

- การสอนและการเตรียมครอบครัวในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. การประเมินอาการรบกวนต่างๆของผู้ปุวย เช่น หายใจล าบาก เบื่ออาหาร ภาวะ  สับสนนอน

ไม่หลับ ฯลฯ 
ข. การใช้ยา  เช่น  การให้ยาแก้ปวด  โดยไม่ต้องกลัวผู้ปุวยจะติดยา 
ค. การบันทึกการให้ยาและติดตามผลการใช้ยา อาการข้างเคียง  เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่ที่บ้าน 
ง. วิธีการดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค  เช่น  การท าแผล ostomy ต่างๆ 
จ. วิธีการดูแลและการจัดการให้ผู้ปุวยมีความสุขสบาย 
ฉ. ทบทวนเรื่องการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปุวย และการดูแลความสะอาดช่องปาก 
ช. การดูแลระบบขับถ่ายของผู้ปุวย 
ซ. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเรื่องอาหารเฉพาะโรคของผู้ปุวย 
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 ฌ. การดูแลเรื่องการให้อาหารทางสายยาง  (ถ้ามี) 
ญ. การปรึกษาหารือเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ปุวย 
ฎ. เอกสารค าแนะน าเกี่ยวกับบุคคลที่ญาติของผู้ปุวยต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อผู้ปุวยมีอาการรุนแรง

ขึ้น 
ฏ.ให้ความมั่นใจแก่ญาติผู้ปุวยว่าทีมผู้ดูแลสามารถจัดการอาการรบกวนของผู้ปุวยได้อย่าง

เหมาะสม 
- อธิบายให้ผู้ปุวยและญาติรับทราบถึงอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ

สอนวิธีการช่วยเหลือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง  เช่น การเคลื่อนตัว การจัดท่านอน การดูแล
ความสุขสบายของผู้ปุวย เป็นต้น 

- เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพอาจให้ความช่วยเหลือในการแจ้งอาการหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวย
ให้สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ไกลทราบข้อมูลเป็นระยะ (กรณีไม่มีญาติอยู่เฝูา)  

 7. การวางแผน   วางแผนการดูแลผู้ป่วยกับผู้ป่วยและครอบครัว ดังนี้ 

1. ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและความสามารถในการดูแลผู้ปุวยของญาติ  

2. พูดคุยในเรื่องความสุขสบายของผู้ปุวย 

3. ให้เวลาผู้ปุวยและญาติในการสอบถามข้อสงสัย 

4. ให้ค าปรึกษาหารือเรื่องพินัยกรรมชีวิตไว้ล่วงหน้า ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพ การมอบหมาย
บุคคลให้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกการรักษาในกรณีที่ผู้ปุวยไม่รู้สึกตัวหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ
ตัดสินใจได้เอง (ผู้ดูแลหลักและผู้ดูแลรอง) 

5. ในกรณีที่ผู้ปุวยหรือญาติต้องการกลับบ้านและแพทย์อนุญาต ให้วางแผนการดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่องที่บ้าน และหาแหล่งให้ความช่วยเหลือ เช่น PCU หรือ จิตอาสา เปิดโอกาสให้ผู้ปุวย
และญาติเลือกสถานที่ให้การดูแลผู้ปุวย เช่น ต้องการดูแลผู้ปุวยที่โรงพยาบาลจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต หรือต้องการย้ายกลับไปโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือต้องการกลับไปตายที่บ้าน  

6. ปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ในกรณีมีปัญหาการเงินและไม่มีญาติ 

7. ประสานงานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีส่ง
ผู้ปุวยไปโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือส่งกลับบ้าน (โครงการรับส่งด้วยใจห่วงใยถึงบ้าน) 

 8. การดูแลเรื่องความเศร้าโศก (Grief  care) ประเด็นที่อาจเกิดข้ึน  มีดังนี้ 
- ความหวังของผู้ปุวยหรือครอบครัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  จึงต้องมีการให้การปรึกษาแก่

ผู้ปุวยและครอบครัวเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  คลาย
ความเครียด  คลายความเศร้าโศก 
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 - ค้นหาความกลัวของผู้ปุวยและครอบครัว  โดยสร้างความมั่นใจให้ผู้ปุวยและครอบครัวในการ
ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความหมาย 

- ติดต่อประสานงานกับแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้ปุวยในการ
ดูแลผู้ปุวย เช่น องค์กรท้องถิ่น จิตอาสา สังคมสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ 

- ช่วยเหลือผู้ปุวยและครอบครัวในการวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสม  เช่น  วางแผนการ
เดินทางเมื่อต้องการน าผู้ปุวยกลับไปพักท่ีบ้าน  โดยประสานงานกับโครงการรับส่งด้วยใจห่วงใย
ถึงบ้าน หรือติดต่อรถรับจ้าง 

 9. ผลลัพธ์ที่คาดหลังด้านผู้ป่วย (Expected  patient  outcome) 
- มีการใช้แบบประเมินต่าง ๆ กับผู้ปุวยและครอบครัว  ได้แก่ แบบประเมินระดับของผู้ปุวยที่

ได้รับการดูแลแบบประกับประคอง (PPSv2 Scale) แบบประเมินความปวด  แบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ  แบบประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม  ตกเตียง 

- ผู้ปุวยและครอบครัวมีความพึงพอใจในบริการ  มีความสามารถในการดูแลผู้ปุวยและแสดงถึง
ความเข้าใจในความเจ็บปุวยของผู้ปุวย 

- ผู้ปุวยและครอบครัวมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาการรบกวนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
พยาบาล  เช่น  อาการปวด  หายใจล าบาก  นอนไม่หลับ  คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น 

- ผู้ปุวยไม่มีการติดเชื้อในร่างกาย  ได้แก่  การติดเชื้อในช่องปาก  การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะหรือการติดเชื้อในระบบอ่ืนๆ 

- ไม่มีอาการปัสสาวะคั่งค้าง  (urinary  retention) 
- ไม่มีอาการท้องผูก 
- ไม่มีอาการอุจจาระร่วง 
- ผู้ปุวยและครอบครัวมีความรู้ในการใช้ยาลดปวดอย่างถูกต้อง 
- ผู้ปุวยและครอบครัวมีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้ปุวย 
- ผู้ปุวยและครอบครัวได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม 

วาระสุดท้ายของชีวิต 
(end of life phase) 

คะแนน  PPS  v2 
0% - 30% 

1. การประเมินการจัดการกับโรค (Disease  management  assessment) 
- ทบทวน Chart ของผู้ปุวย, การให้ยา  การวางแผนการดูแล    
- ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เก่ียวกับอาการของผู้ปุวย 
- ปรึกษาญาติของผู้ปุวยและแพทย์เรื่องการส่งต่อผู้ปุวยไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือกลับไปดุแล

ต่อที่บ้าน 
- ประเมินซ้ าเรื่องความเหมาะสมของการให้ยา  การให้ออกซิเจนและสารน้ า และการรักษาอ่ืนๆ 
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 2. การประเมินด้านร่างกายและการดูแล  (Physical  Assessment  & care) 
- ประเมินความสามารถในการกลืนของผู้ปุวยและติดตามดูเรื่องการได้รับสารน้ าของผู้ปุวย  
- ให้ผู้ปุวยจิบน้ า  หรือให้อาหารจ านวนน้อย ๆ เท่าท่ีผู้ปุวยรับได้ 
- ท าความสะอาดช่องปากให้ผู้ปุวยบ่อย ๆ ปูองกันปากแห้งและเป็นแผล (dry mouth) 
- ประเมินอาการเขียว (cyanosis)  และผิวหนังเป็นลาย (mottling) 
- จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ปุวยที่เหมาะสมกับผู้ปุวย  เช่น  ที่นอน หมอน 
- ให้ผู้ปุวยมีกิจกรรมเท่าท่ีท าได้  และพลิกตัวผู้ปุวยทุก 2 ชั่วโมง  ถ้าผู้ปุวยทนได้ 
- ประเมินการใช้ยาที่ส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีความสุขสบายเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้แก่ ยาลด

ปวด 
 3. การประเมินด้านจิตสังคม และการดูแล  

3.1  การประเมิน ดังนี้ 
ก.  ประเมินความพร้อมของผู้ปุวยและครอบครัวที่จะเผชิญความตายที่ใกล้เข้ามา  ประเมิน

ความเศร้าโศกผู้ปุวยและครอบครัว 
ข.  ค้นหาความคาดหวัง  ความหวังของผู้ปุวย  และความต้องการของบุตรหลานของผู้ปุวย 
ค.  ประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ระดับของความอดทนต่อการดูแลผู้ปุวย  
3.2  การด าเนินการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
ก.  จัดสิ่งแวดล้อมที่สงบให้ผู้ปุวย โดยอาจจะจัดให้อยู่มุมสงบหรือห้องแยกที่สงบ (ถ้ามี 
ข.  จัดตารางเวลาการเยี่ยมผู้ปุวยให้เหมาะสม ผู้มาเยี่ยมควรเป็นญาติใกล้ชิด และอนุญาตให้

ญาติอยู่เฝูาผู้ปุวยได้ตลอด 24 ชม. 
ค.  จัดให้ผู้ดูแลมีเวลาพักผ่อน 
ง.  ส่งต่อผู้ปุวยไปพักท่ีบ้าน หรือสถานที่ที่ผู้ปุวยปรารถนา 

 4. การประเมินด้านจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual  Assessment  & care) 
- ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณตามพ้ืนฐานทางด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของ

แต่ละบุคคล 
- ค้นหาความเชื่อ ความหวัง ความเข้มแข็งและความกลัวของผู้ปุวยและครอบครัว  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการน าพระภิกษุหรือผู้น าศาสนาที่ผู้ปุวยเคารพนับถือมาเยี่ยมผู้ปุวย  

หรือแนะน าให้ผู้ปุวยเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรหรือสวดมนต์  ปฏิบัติสมาธิบ าบัดเพื่อการ
เยียวยา 

 5. การส่งต่อผู้ป่วย  ให้ส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ปุวยกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลที่รับ
ผู้ปุวยไปดูแลต่อ  หรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ(PCU)ที่จะให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง (ในรายที่มีความจ าเป็นต้องส่งต่อ) 
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 6. การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Patient / Family  education) 
- ให้ค าแนะน าเรื่องความเปลี่ยนแปลงสภาพอาการของผู้ปุวย  และวางแผนการดูแล  โดย

ค านึงถึงความต้องการของผู้ปุวยและความพร้อมในการรับข้อมูลข่าวสาร  
- เคารพต่อความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวในเรื่องความหวังและความเข้าใจโรคของ

ผู้ปุวยและครอบครัว 
- การสอนและการเตรียมครอบครัวของผู้ป่วยในเรื่องดังนี้ 
  ก.  การประเมินอาการรบกวนต่างๆของผู้ปุวย เช่น หายใจล าบาก เบื่ออาหาร  นอนไม่หลับ ฯลฯ 
  ข.  การใช้ยา  เช่น  การให้ยาแก้ปวดอย่างถูกต้อง  โดยไม่ต้องกลัวว่าผู้ปุวยจะติดยา 
  ค.  การบันทึกการใช้ยาของผู้ปุวย  การติดตามผลการใช้ยา  อาการข้างเคียง  เมื่อผู้ปุวย

กลับไปอยู่ที่บ้าน 
  ง.  วิธีการดูแลผู้ปุวยเฉพาะโรค  เช่น  การท าแผล ostomy ต่างๆ 
  จ.  วิธีการดูแลให้ผู้ปุวยมีความสุขสบาย  
  ฉ.  ทบทวนเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปุวย และการดูแลความสะอาดช่องปาก
ของผู้ปุวย 
  ช.  การดูแลระบบขับถ่ายของผู้ปุวย 
  ซ.  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเรื่องอาหารเฉพาะโรคของผู้ปุวย 
  ฌ.  การดูแลเรื่องการให้อาหารทางสายยาง  ถ้าผู้ปุวยคาสายยางให้อาหาร 
  ญ.  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับบุคคลที่ญาติของผู้ปุวยต้องแจ้งให้ทราบ  เมื่อผู้ปุวยมีอาการรุนแรง

มากขึ้น 
  ฎ.  การให้ความม่ันใจแก่ญาติผู้ปุวยในความสามารถของทีมผู้ดูแลในการจัดการอาการรบกวน

ของผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม  
- แนะน าผู้ปุวยและครอบครัวเกี่ยวกับอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  และ

สอนวิธีการช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว  การจัดท่าของผู้ปุวย และการดูแลความสุขสบายของ
ผู้ปุวย 

- สมาชิกในครอบครัวของผู้ปุวยที่อยู่ไกล  อาจต้องการให้เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพโทรศัพท์แจ้ง
ข้อมูลอาการของผู้ปุวยเป็นระยะ 

- เมื่อผู้ปุวยมีอาการทรุดลง  ให้ญาติโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือให้ญาติ
น าผู้ปุวยส่งโรงพยาบาล  หรือเรียกรถพยาบาลให้ไปรับผู้ปุวยที่บ้านเพื่อน าส่งโรงพยาบาล 

- ถ้าผู้ปุวยและญาติตกลงกันว่าเมื่อผู้ปุวยมีอาการทรุดลง  ไม่ต้องช่วยฟื้นคืนชีพ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้านให้ช่วยมาดูอาการของผู้ปุวย  เมื่อผู้ปุวยอยู่ในระยะใกล้ตาย  
ให้ผู้ดูและปฏิบัติดังนี้ 
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 1.  กระตุ้นให้ผู้ปุวยพูดคุยหรือญาติคุยในเรื่องดีๆของผู้ปุวย  แม้ว่าผู้ปุวยมีระดับความรู้สึกตัว
ลดลง 

2.  สนทนากับผู้ปุวยในสิ่งที่ผู้ปุวยคาดหวัง 
3.  ประเมินผู้ปุวยเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย 
4.  จัดสิ่งแวดภายให้เงียบสงบ อาจจัดหามุมห้องที่ไม่มีคนพุ่งพล่านหรือจัดให้อยู่ในห้องแยก (ถ้า

มี) หรือหากผู้ปุวยปรารถนาสิ่งใดช่วยจัดหาให้ตามความต้องการ เช่น ต้องการฟังเทปธรรมะ 
ฟังดนตรี อยากพบลูกหลาน เป็นต้น 

5.  สมาชิกในครอบครัวอาจประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ หรือท าการขออโหสิกรรมต่อกัน
และกัน 

 7. การวางแผน  สนทนากับผู้ป่วยและครอบครัว  ในเรื่องดังนี้ 
- การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปุวย 
- การก าหนดว่าใครเป็นผู้ดูแลหลัก  ผู้ดูแลรอง 

 8. การดูแลเรื่องความเศร้าโศก  (Grief  care)  ประเด็นที่อาจเกิดข้ึน  มีดังนี้ 
- ให้ปรึกษาหารือกับผู้ปุวยและครอบครัวเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องท าในแต่ละชั่วโมง  ในแต่ละ

วัน  และในแต่ละอาทิตย์ที่จะช่วยให้ผู้ปุวยมีความสุขกายและสบายใจ  และสามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความหมายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 

การดูแลเมื่อผู้ป่วยถึงแก่กรรม  มีดังนี้ 
- รายงานให้แพทย์รับทราบ  และประสานงานกับครอบครัวของผู้ปุวยให้พบแพทย์  เพ่ือ

รับทราบข้อมูลการถึงแก่กรรมของผู้ปุวย 
- เปิดโอกาสให้ญาติได้ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ/ทางศาสนา/วัฒนธรรม 
- เจ้าหน้าที่พยาบาลกล่าวค าไว้อาลัย  เพ่ือท าพิธีขอขมาศพ 
- เปิดโอกาสให้ญาติได้อยู่ตามล าพังกับผู้ปุวยหลังจากท่ีผู้ปุวยถึงแก่กรรมแล้ว 
- ถ้าญาติต้องการน าศพของผู้ปุวยกลับไปที่บ้าน  ให้ช่วยติดต่อประสานงานกับแหล่งช่วยเหลือ

ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ญาติ โดยติดต่อรถรับส่งให้ (ถ้าต้องการ) 
- ดูแลความเศร้าโศกของญาติในช่วงเวลาที่ผู้ปุวยถึงแก่กรรม  โดยยอมรับความรู้สึกต่าง ๆ ของ

ครอบครัวเมื่อเผชิญกับการถึงแก่กรรมของผู้ปุวย  เช่น ความรู้สึกผิดของญาติที่ไม่ได้มาดูแล
ผู้ปุวยอย่างเต็มที่  อาการตกใจ  ร้องไห้คร่ าครวญของญาติผู้ปุวย  และช่วยดูแลปลอบใจ
ครอบครัวของผู้ปุวย  เป็นต้น 

- มีการติดตามให้การปรึกษาแก่ครอบครัวของผู้ปุวย  หลังจากเสร็จสิ้นงานศพ 
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ระยะของผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

กิจกรรมการดูแล 

 การจัดการศพ 
At ward  
- ดูแลความสะอาดร่างกายท่ัวๆไป 
- Off อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรียบร้อย 
- กรณีญาติประสงค์ฉีดยาดองศพ ด าเนินการตามระเบียบของโรงพยาบาล โดยให้ญาติเขียน

หนังสือแสดงเจตจ านงขอฉีดยาดองศพ และให้ช าระค่าบริการ 300 บาท 
- จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ได้แก่ ใบมรณะบัตร  ใบจ าหน่ายศพ ใบ ทร.1/4 
- ให้ค าแนะน าญาติผู้ปุวยเกี่ยวกับการแจ้งตายที่เทศบาลและแจ้งตายที่ว่าการอ าเภอที่ข้ึน

ทะเบียนราษฎร์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยน าทะเบียนบ้านและใบมรณะบัตรเป็นหลักฐาน
ประกอบการแจ้งตายไปด้วย 

-.ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการท าประกันชีวิต โดยให้น าเอกสารจากบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ปุวยท า
ประกันไว้มาติดต่อกับฝุายเวชระเบียนในวันหลัง (ถ้าผู้ปุวยมีประกันชีวิต) 

- เมื่อด าเนินการเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พยาบาลเจ้าของไข้น าทีมเจ้าหน้าที่และญาติท าพิธี
ขอขมาศพก่อนเคลื่อนย้ายศพออกจากตึก  

- โทรประสานห้องเก็บศพรับศพ (ในเวลาราชการTel.1071 นอกเวลาราชการ Tel. 2332) 
ณ ห้องเก็บศพ 
- ฉีดยาดองศพ 
- ท าการอาบน้ าศพและแต่งหน้าศพทุกราย (กรณีญาติต้องการ) 
- ท าพิธีขอขมาศพร่วมกับญาติ (กรณีญาติต้องการ) 
- เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ญาติในกรณีต้องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมตาม

ความเชื่อ 
- จ าหน่ายศพออกจากโรงพยาบาล 

 9. ผลลัพธ์ที่คาดหลังด้านผู้ป่วย  (Expected  patient  outcome) 
- ผู้ปุวยไม่ทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่าง ๆ 
- ญาติผู้ปุวยพึงพอใจการดูแลและกระบวนการรักษาของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ  
- ผู้ปุวยถึงแก่กรรมอย่างสงบโดยธรรมชาติที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านตามความปรารถนาของ

ผู้ปุวยและครอบครัว 
 
Copy right :แนวทางการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง กลุ่มการพยาบาลพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่  2550 
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แผนภูมิรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสกลนคร 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะคงที ่(Stable phase) PPS 70-
100% 
- วางแผนการรักษาแบบประคบัประคอง
รว่มกบัสหสาขาวชิาชพี ผูป่้วยและ
ครอบครัว 

- ประเมนิและจัดการภาวะวกิฤต และ
อาการรบกวน 

- ประเมนิสภาพจติใจและการรับรูโ้รคของ
ผูป่้วยและครอบครัว รวมทัง้ท าการ
สือ่สารเพือ่การเยยีวยาและให ้
ค าปรกึษา 

- ประเมนิและจัดการกบัความเสีย่งหรอื
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป่้วย 
เชน่ หกลม้หรอืตกเตยีง อืน่ๆ เป็นตน้ 

- ประเมนิความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ 
โดยคน้หาความหมายและเป้าหมาย
ของชวีติ ความเชือ่ ความหวงั สง่เสรมิ
ใหม้สี ิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจ สนับสนุน
ใหไ้ดป้ระกอบคณุงามความด ีเชน่ เชญิ
ผูน้ าทางศาสนาทีผู่ป่้วยนับถอืใหม้า
เยีย่มผูป่้วย การท าบญุ บรจิาคทาน การ
สวดมนต ์เป็นตน้  

- ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการ
ดแูลผูป่้วยแกค่รอบครัว 

- จัดหาแหลง่สนับสนุน/ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและ
ดา้นจติวญิญาณทีอ่ยูใ่กลบ้า้น 

- จัดระบบสง่ตอ่สูช่มุชนเพือ่การดแูล

ตอ่เนือ่ง 

ผูป่้วยและครอบครัวไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการดา้นรา่งกาย จติสงัคมและจติวญิญาณ 

จ าหน่าย 

ผูป่้วยและครอบครัว 
มคีณุภาพชวีติทีด่ ี

Good death 

ระยะเปลีย่นผา่น (Transitional phase) PPS 
40-60% 
- วางแผนการรักษาแบบประคบัประคองรว่มกบัสห
สาขาวชิาชพี ผูป่้วยและครอบครัว 

- ประเมนิและจัดการภาวะวกิฤต และอาการรบกวน
ตามแนวทางปฏบิตั ิ

- ประเมนิสภาพจติใจและการรับรูโ้รคของผูป่้วย
และครอบครัว รวมทัง้ท าการสือ่สารเพือ่การ
เยยีวยาและใหค้ าปรกึษา 

- ประเมนิและจัดการกบัความเสีย่งหรอื
ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป่้วย เชน่ แผล
กดทบั ตดิเชือ้ อืน่ๆ เป็นตน้ 

- ประเมนิความสามารถในการดแูลตนเองของ
ผูป่้วยและความสามารถในการดแูลผูป่้วยของ
ครอบครัว 

- ประเมนิความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ โดยคน้หา
ความหมายและเป้าหมายของชวีติ ความเชือ่ 
ความหวงั สง่เสรมิใหม้สี ิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจ 
สนับสนุนใหไ้ดป้ระกอบคณุงามความด ีเชน่ เชญิ
ผูน้ าทางศาสนาทีผู่ป่้วยนับถอืใหม้าเยีย่มผูป่้วย 
การท าบญุ บรจิาคทาน การสวดมนต ์เป็นตน้  

- ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วย
แกค่รอบครัว 

- ใหก้ารดแูลทีก่ารตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป่้วยและครอบครัว 

- จัดสิง่แวดลอ้มทีด่แีกผู่ป่้วย เชน่ จัดมมุสงบหรอื
จัดใหอ้ยูใ่นหอ้งแยก 

- จัดหาแหลง่สนับสนุน/ใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและดา้นจติวญิญาณที่
อยูใ่กลบ้า้น 

- จัดระบบสง่ตอ่สูช่มุชนเพือ่การดแูลตอ่เนือ่ง 

ระยะวาระสดุทา้ยของชวีติ (End of life phase) 
PPS 0-30% 
ในระยะ 10-30 % 
- วางแผนการรักษาแบบประคบัประคองรว่มกบัสห
สาขาวชิาชพี และครอบครัว โดยประเมนิความ
เหมาะสมในการใหย้า ใหเ้ลอืด ใหอ้าหารทางสาย
ยาง การใหส้ารน ้า เป็นตน้  

- ปรกึษากบัผูป่้วยและครอบครัวเรือ่งการตดัสนิใจเรือ่ง
การรักษาในวาระสดุทา้ยของชวีติ เชน่ การใสท่อ่
ชว่ยหายใจ การใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ การชว่ยฟ้ืนชพี 
หรอืในกรณีทีผู่ป่้วยท า Living will ควรท าการ
ทบทวนเจตนาของผูป่้วยกบัญาตใิหเ้ขา้ใจตรงกนั 

- ประเมนิสภาพจติใจและการรับรูโ้รคของผูป่้วยและ
ครอบครัว รวมทัง้ท าการสือ่สารเพือ่การเยยีวยาและ
ใหค้ าปรกึษา 

- ประเมนิความพรอ้มและการยอมรับของผูป่้วย
เกีย่วกบัการเผชญิความตายทีจ่ะมาถงึ สรา้งก าลงัให ้
ผูป่้วยมพีลงัใจทีเ่ขม้แข็ง 

- ประเมนิความพรอ้มทีจ่ะเผชญิความโศกเศรา้เสยีใจ
ในการสญูเสยีและจัดการกบัภาวะโศกเศรา้ของญาต ิ

- ประเมนิความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ โดยคน้หา
ความหมายและเป้าหมายของชวีติ ความเชือ่ 
ความหวงั สง่เสรมิใหม้สี ิง่ยดึเหนีย่วทางจติใจ 
สนับสนุนใหไ้ดป้ระกอบคณุงามความด ีเชน่ เชญิ
ผูน้ าทางศาสนาทีผู่ป่้วยนับถอืใหม้าเยีย่มผูป่้วย การ
ท าบญุ บรจิาคทาน การสวดมนต ์เป็นตน้  

- ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยแก่
ครอบครัว 

- เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและครอบครัว บคุคลอนัเป็นทีร่ัก
ไดอ้ยูใ่กลช้ดิกนัตลอด 24 ชัว่โมง  

- จัดหาแหลง่สนับสนุน/ใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคมและดา้นจติวญิญาณทีอ่ยูใ่กลบ้า้น 

- จัดระบบสง่ตอ่สูช่มุชนเพือ่การดแูลตอ่เนือ่ง 
กรณีถงึแกก่รรม PPS 0% 
- ท าความสะอาดรา่งกาย 
- กลา่วค าไวอ้าลยัและขอขมาศพ 
- ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการจัดการศพ จัดเตรยีม
เอกสารใหค้รบถว้นเรยีบรอ้ย 

- ดแูลภาวะโศกเศรา้ของครอบครัวหลงัการสญูเสยี
ผูป่้วย 

รับเขา้ Ward 

ผูป่้วยทีไ่ดร้ับการวนิจิฉัยจากแพทยว์า่ “รักษาแบบประคบัประคอง” 

ประเมนิสภาพผูป่้วยโดยใช ้PPS v2 

แนวทางในการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองโดยสหสาขาววชิาชพี 
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แผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาลสกลนคร 
วันท่ีพบ
ปัญหา 

ปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน กิจกรรมการพยาบาล 
วันสิ้นสุดปัญหา/ 

ผู้บันทึก 
 ปัญหาท่ี1 ผู้ปุวยหรือญาติวิตกกังวลเนื่องจากยังไม่รู้

วินิจฉัยโรค  
ข้อมูลสนับสนุน 
S: ผู้ปุวยหรือญาติถามว่าเป็นโรคอะไร 
   : บอกว่าอยากรู้ว่าปุวยเป็นโรคอะไร 
   : .......................................................... 
O: แสดงสีหน้าวิตกกังวล 
    :…………………………………..… 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู้ปุวยหรือญาติเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็น 
2. ผู้ปุวยหรือญาติให้ความร่วมมือและร่วมตัดสินใจวาง

แผนการดูแลกับทีมผู้ดูแลผู้ปุวยหรือญาติแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมหลังรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคที่เป็น 

1. ประเมินความพร้อมของผู้ปุวยหรือญาติต่อการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคที่เป็นและอาการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงของผู้ปุวย 
เช่น จากการสอบถาม สังเกตกริยาท่าทาง เป็นต้น 

2. จัดหาสถานท่ีและเวลาที่เหมาะสมโดยมีความเป็นส่วนตัว 
รู้สึกผ่อนคลาย เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เช่น เสียงโทรศัพท์  
เป็นต้น 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด ไม่ควร
โกหกผู้ปุวย 

4. กรณีที่แพทย์แจ้งข้อมูลโรคกับญาติ พยาบาลควรท าการให้
ค าปรึกษากับญาติเพื่อยืนยันความเข้าใจอีกครั้ง 

5. แนะน าวิธีการบอกวินิจฉัยโรคของผู้ปุวยแก่ญาติเป็นผู้แจ้ง
ข่าวกับผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยมีความพร้อม โดยไม่จ าเป็นต้องเร่ง
เวลา 

6. ตั้งใจฟัง เข้าใจ และยอมรับอารมณ์ความรู้สึก ของผู้ปุวยหรือ
ญาติหลังได้รับรู้การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็น ให้ข้อมูล
หรือค าแนะน าต่างๆ หลังจากประเมินว่าผู้ปุวยหรือญาติมี
ความพร้อม 

 

 ปัญหาท่ี 2 ไม่สุขสบายเนื่องจากปวดบริเวณ
.................................................... 
สาเหตุจาก............................................... 
ข้อมูลสนับสนุน 
S: ผู้ปุวยบอกว่าปวดบริเวณ................... 
................................................................ 
ลักษณะที่ปวด......................................... 
................................................................ 
เวลาที่ปวด............................................... 
O: Pain score ……………………….. 
สังเกตสีหน้า................................................................. 
................................................................. 
 
 

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ การดูแลและการรักษาอาการปวด
แก่ผู้ปุวยและครอบครัว 

2. ประคับประคองจิตใจโดยใช้วิธีการสัมผัส (touch therapy)  
3. ฝึกการผ่อนคลายโดยการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ 

SKT 1,7 (relaxation technique)  
4. ใช้ดนตรีบ าบัดโดยใช้หูฟัง (เครื่องเล่น MP 3) เพื่อเบี่ยงเบน

ความสนใจ 
5. ใช้วิธีการนวด (massage: SKT 8,9) โดยญาติหรือหน่วย

แพทย์แผนไทย 
6. ดูแลให้ยาแก้ปวด pain protocol พร้อมท้ังสังเกตผลของยา 

อาการข้างเคียงของยาแก้ปวดประเมินผลลัพธ์ของการจัดการ
ความปวด และหลังจากการให้ยาแก้ปวด 30 นาที 
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วันที่พบ
ปัญหา 

ปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน กิจกรรมการพยาบาล 
วันสิ้นสุด
ปัญหา/ 
ผู้บันทึก 

 ปัญหาท่ี 3 ไม่สุขสบายเนื่องจากหายใจหอบเหนื่อย
จากมีน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด 
สาเหตุจาก............................................... 
............................................................... 
ข้อมูลสนับสนุน 
S: ผู้ปุวยหรือญาติบอกว่าผู้ปุวยเหนื่อยหอบ และ
หายใจไม่สะดวก 
O: นอนราบไม่ได ้
    : อัตราการหายใจ ............ครั้ง/นาที 
ลักษณะการหายใจ…………………….………..…. 
………………………………………………………….. 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ผู้ปุวยรู้สึกสบายขึ้น 
2. อัตราการหายใจลดลงกว่าเดิม 
ผู้ปุวยสามารถหลับพักผ่อนได้อย่างน้อย 3-4 ช่ัวโมง/

วัน 

1. จัดให้ผู้ปุวยนอนหัวสูง 60-90 องศา หรือจัดให้นอนฟุบบน
โต๊ะคร่อมเตียง จัดให้อยู่ท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดพัดลม
จ่อหน้าผู้ปุวย 

2. ให้ออกซิเจนแบบ canuular หรือ mask ตามแผนการ
รักษา 

3. ตรวจวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด (oxygen 
saturation) ทุก 4 ช่ัวโมง หากมีค่า < 95 % และผู้ปุวยมี
อาการบ่งช้ีว่ามีภาวะ Hypoxia ควรรายงานแพทย์เพื่อ
พิจารณาให้การรักษาท่ีเหมาะสมโดยวางแผนร่วมกันกับ
ญาติผู้ปุวย 

4. จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบและเย็นสบาย 
5. สอนการหายใจท่ีถูกวิธี โดยหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเท่าท่ี

จะท าได ้
6. ใช้เทคนิคผ่อนคลาย  SKT 1 หรือ 8 
7. แสดงความเข้าใจและอยู่เป็นเพื่อนผู้ปุวยขณะมีอาการ

รุนแรง 
8. ดูแลให้ยาขยายหลอดลมหรือยาสเตียรอยด ์ยา MO ตาม

แผนการรักษาของแพทย์  สังเกตผลของยาและอาการ
ข้างเคียง 

 

 ปัญหาท่ี 4 ไม่สุขสบายเนื่องจากแน่นอึดอัดท้องจาก
มีน้ าในช่องท้อง 
สาเหตุจาก................................................ 
ข้อมูลสนับสนุน 
S: ผู้ปุวยบอกว่าแน่นอึดอัดท้อง นอนราบไม่ได้ 
O: มีอาการท้องมาน  
วัดเส้นรอบท้อง........................cms. 
สังเกตสีหน้า............................................ 

1. จัดให้ผู้ปุวยนอนหัวสูง 60-90 องศา หรือจัดให้นอนฟุบบน
โต๊ะคร่อมเตียง 

2. จัดให้รับทานอาหารอ่อนท่ีย่อยง่ายทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง 
3. จ ากัดการรับประทานน้ าให้น้อยลง หรือเท่าท่ีผู้ปุวยจะรับ

ได ้
4. กรณีแพทย์ท าการการเจาะท้องเพื่อระบายน้ าจากช่องท้อง 

บันทึกปริมาณ Fluid ที่ออก 
5. ประเมินความก้าวหน้าของภาวะท้องมาน โดยวัดรอบท้อง

วันละครั้งในเวลาเดียวกัน 
6. อธิบายถึงสาเหตุของการเกดภาวะน้ าในช่องให้ผู้ปุวยและ

ญาติเข้าใจเพื่อลดความวิตกกังวล 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา  SKT 1, 3, 7 

ตามสภาพผู้ปุวย เพื่อลดอาการท้องมาน 
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วันท่ีพบ
ปัญหา 

ปัญหา/ข้อมูลสนับสนุน กิจกรรมการพยาบาล 
วันสิ้นสุดปัญหา/ 

ผู้บันทึก 
 ปัญหาท่ี 5 เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 

สาเหตุจาก............................................... 
............................................................... 
ข้อมูลสนับสนุน 
O: ผู้ปุวยเคลื่อนไหวล าบาก ส่วนใหญ่จะนอนน่ิงติด
เตียง 
    : Barden score……………คะแนน 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ไม่เกิดแผลกดทับ 
 

1. พลิกตะแคงตัวอย่างนุ่มนวลทุก 2 ช่ัวโมง 
2. รองที่นอนด้วยผ้านุ่มหรือ alfa bed  หรือใช้หมอนนุ่มรอง

ใต้เข่าหรือแขน 
3. ทาผิวหนังด้วยโลช่ันหรือวาสลีน 
4. เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาด เนื้อผ้านุ่ม ทุกครั้งทันท่ีที่เปียกช้ืน 

และดูแลที่นอนให้แห้ง สะอาด เรียบตึงอยู่เสมอ 
5. ไม่ลากถูผู้ปุวยแต่ใช้วิธียกตัวผู้ปุวย 2 คน เพื่อเคลื่อนตัว

ผู้ปุวย 
6. ประเมินผิวหนังบริเวณหลัง ไหล่ สะโพกหรือปุุมกระดูกทุก

วันอย่างสม่ าเสมอดูแลให้ได้รับสารอาหารตามความ
เหมาะสม 

 

 ปัญหาท่ี 6 มีภาวะทุกข์ใจจากการเจ็บปุวยท่ีอยู่ระยะ
สุดท้าย 
ข้อมูลสนับสนุน 
S: ผู้ปุวยบอกความรู้สึกและระบายความทุกข์ใจให้ฟัง 
O: มีสีหน้าเศร้าซึม หม่นหมอง 
     มีภาวะซึมเศร้า 
เกณฑ์การประเมินผล 
 

1. สร้างสัมพันธภาพที่ไว้วางใจแก่ผู้ปุวย โดยการตรวจเยี่ยม
อย่างสม่ าเสมอ 

2. รับฟังการพูดคุยเพื่อระบายความคับข้องใจของผู้ปุวยอย่าง
ตั้งใจและเห็นใจ 

3. น้อมน าให้ผู้ปุวยระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยกระท ามาใน
อดีต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ญาติและบุตรหลานมาเยี่ยมผู้ปุวย
สม่ าเสมอ 

5. ให้ก าลังใจ โดยการส่งเสริมให้ผู้ปุวยปฏิบัติสมาธิเพื่อการ
เยียวยา SKT 7 

6. ให้เวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้ระบายความรู้สึก 
7. ไม่ทอดทิ้งผู้ปุวยให้อยู่คนเดียวตามล าพัง 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปุวยได้ปฏิบัติพิธีกรรมตามความ

เชื่อ ศาสนาหรือวัฒนธรรมของผู้ปุวย 
9. ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจท่ียังคั่งค้าง 
10. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร และสวดมนต์

ไหว้พระของโรงพยาบาล 
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หลักการสื่อสารในการบอกความจริง (บอกข่าวร้าย) ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

1. การเตรียมใจ: ในกลุ่มโรคที่มีความรุนแรง โรคร้ายที่อาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ แพทย์มักเป็นผู้
บอก แต่บางครั้งการที่แพทย์ให้ข้อมูลกับญาติแล้วให้ญาติเป็นคนบอก อาจจะช่วยให้ผู้ปุวยยอมรับความจริงได้
ง่ายกว่า 

การเตรียมใจรวมถึงการเตรียมใจทั้งผู้บอกความจริง และเตรียมใจผู้ปุวยด้วย ผู้ท าหน้าที่บอก  ควร
เข้าใจความรู้สึกของตนเองว่าขณะนั้นอยู่ในสภาพใด มีความมั่นคงทางด้านจิตใจแค่ไหน  ตนเองเข้าใจความรู้สึก
ของคนท่ีจะรับรู้ข่าวร้ายมากน้อยเท่าไหร่ 

ขณะพูดคุยเพ่ือบอกความจริง ควรสังเกตปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางของผู้ปุวยและญาติด้วยว่ามีความ
พร้อมด้านจิตใจแค่ไหน อาจเริ่มต้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพทั่วๆไป และสอบถามถึงความรู้สึกของผู้ปุวยที่มี
ต่อโรคนั้นๆก่อน หากพบว่ามีอคติหรือความรู้สึกในด้านลบ ควรหยุดหรือชะลอการบอกก่อน การรับรู้ความจริง
อาจท าให้ผู้ปุวยแสดงปฏิกิริยาด้านอารมณ์ต่างๆออกมาเช่น ปฏิเสธ โกรธ เศร้า ต่อรอง หรือยอมรับได้เลย 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การมีใครสักคนอยู่เป็นเพ่ือน การสัมผัสที่มีความจริงใจ เข้าใจ แม้จะอยู่ใน ความเงียบ จะ
ช่วยลดทอนความรู้สึกแย่ลงได้ การพูดๆบอกๆแล้วเดินจากไปทันท ี  จะท าให้ผู้ปุวยรู้สึกโดดเดี่ยว เคว้งคว้างเป็น
อย่างที่สุดและมีความรู้สึกแย่ลงกว่าเดิม 

2.การเลือกบรรยากาศ 
เมื่อประเมินแล้วพบว่าผู้ปุวยมีความพร้อมที่จะรับฟังความจริง มีทัศนคติที่ดีต่อโรคที่เป็น ไม่เคยมี

ประสบการณ์เลวร้ายต่อความตาย ควรหาสถานที่ที่มีบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลายพอที่จะพูดคุยเรื่องข่าวร้ายนี้
ได้  หากเป็นห้องพิเศษอาจมีข้อดีมากพอควร แต่ถ้าเป็นห้องรวมตึกผู้ปุวยสามัญท่ีมีเสียงรบกวนค่อนข้างมาก   
ควรจะหาห้องหรือมุมสงบที่ดูสบายๆ ไม่เป็นทางการมากนัก คุยกับผู้ปุวยหรือคุยกับญาติ 

3.ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ 
 การพูดคุยหรือการสื่อสารเพ่ือบอกความจริงที่เป็นข่าวร้าย  หากออกมาจากความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บอกเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาษาท่ีเป็นค าพูดหรือภาษากาย /ใจ ที่แฝงด้วยความ
เมตตา กรุณา มีความอ่อนโยน  สื่อออกมาโดยผ่านทางการสัมผัส สีหน้า แววตา น้ าเสียง รวมถึงการใช้ค าพูดที่
เข้าใจง่าย น้ าเสียงนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์ทางการแพทย์หรือภาษาอังกฤษ  จะท าให้ผู้ปุวยญาติมี
ก าลังใจและรู้สึกมีเพ่ือนร่วมงานทุกข์ด้วย 

4.การให้ความหวัง 
 การให้ความหวังกับโรคที่ไม่มีทางรักษา โดยการให้ความส าคัญและไม่ละเลยกับความรู้สึกของผู้ปุวย /
ญาติ  นอกจากผู้บอกจะบอกเล่าถึงผลการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคแล้ว ควรให้ก าลังใจ ความหวังและ
ทางเลือกกับผู้ปุวย  การบอกความจริงอย่างมีความหวัง ไม่ใช่ให้ความหวังว่าผู้ปุวยจะหายจากโรคหรือไม่ตาย   
แต่ให้ความหวังว่าจะมีความสุขสงบกับช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อย่างดีท่ีสุดอย่างไร 

5.ฟังอย่างตั้งใจ (Active listening) 
 ส่วนใหญ่เมื่อผู้บอก บอกการวินิจฉัยหรือพยากรณ์โรคแก่ผู้ปุวยหรือญาติแล้ว ก็จะสั่งสอนว่า ผู้ปุวย
จะต้องท าอย่างนั้น  ท าอย่างนี้ และต้องสร้างความรู้สึกแบบนั้น   แต่ไม่ได้สนใจรับฟังความรู้สึกของผู้ปุวย /ญาติ 
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หรือสอบถามความรู้สึกความต้องการของผู้ปุวยเลยว่าต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างไร  การฟังอย่าง
ตั้งใจ เป็นหัวใจส าคัญของการบอกความจริง บางครั้งการพูดปลอบใจอาจไม่จ าเป็นเท่ากับการอยู่เป็นเพ่ือนและ
รับฟังอย่างไม่มีเงื่อนไข 

Palliative care ยุคใหม่ได้ให้ข้อสังเกตว่า ปฏิกิริยาของผู้ปุวยต่อความตายหรือเม่ือได้รับข่าวร้าย
เกี่ยวกับตนเอง มักไม่ชัดเจน  ไม่มีความแน่นอน อาจมีอารมณ์หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ อารมณ์กลัวหรือ
ความรู้สึกผิด มักพบได้บ่อยและมักเป็นอุปสรรคต่อความสงบสุขในระยะสุดท้ายของชีวิต การสื่อสารเพ่ือบอก
ผลการวินิจฉัยที่เป็นข่าวร้ายหรือบอกว่าผู้ปุวยว่าอยู่ในระยะสุดท้าย ขั้นตอนสั้นๆตามข้ออ้างอิง        6 step 
protocol for communication bad news ของ Robert Buckman อ้างใน ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ (2550) ได้
กล่าวพอสรุปถึงการสื่อสารไว้ดังนี้ 

Step 1 Getting start  
เตรียมเจรจา ควรมีการบอกผู้ปุวยอย่างชัดเจนว่าจะพูดเรื่องโรคให้ฟัง ควรสอบถามว่าอยากให้ญาติอยู่

ฟังด้วยหรือไม่  หากเป็นไปได้ควรนัดล่วงหน้า การนั่งคุยอย่างไม่เป็นทางการมากดีกว่าการยืนคุย ให้เวลาใน
การซักถาม และไม่รีบเร่งจนเกินไป 

Step 2 What dose the patient know  
ส ารวจว่ารู้แค่ไหน เมื่อผู้ปุวยมีท่าทีพร้อม สอบถามผู้ปุวยหรือครอบครัวว่าผู้ปุวยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ท่ีจะคุยมากน้อยแค่ไหน การสนทนาในช่วงนี้จะข้ึนอยู่กับการตอบสนองของผู้ปุวย  ผู้บอกควรตั้ง
ค าถามแล้วจับประเด็น ไม่ควรขัดแย้งสิ่งที่ผู้ปุวยพูดทันที ควรสรุปเรื่องท่ีคุยให้เข้าใจตรงกันทั้งของผู้บอกและ
ผู้ฟัง หากประเมินแล้วพบว่าผู้ปุวยยังไม่พร้อมที่จะรับฟังข้อมูล ควรชะลอไว้ก่อน 

Step 3 How much the patient want to know  
ประเมินใจอยากรู้แน่  หยั่งเชิงถามว่าผู้ปุวยอยากทราบเกี่ยวกับโรคของตนเองมากน้อยแค่ไหน  

บางรายญาติอาจจะไม่ต้องการให้แพทย์บอกผู้ปุวยและขอร้องแพทย์ไม่ให้บอกผู้ปุวย   ทางออกท่ีดีควรมีการท า
การสื่อสารและท าความเข้าใจถึงเปูาหมายขอญาติก่อนว่า  การบอกผลการวินิจฉัยไม่ได้ท าให้ผู้ปุวยมีอาการทุด
หรือไม่มีก าลังใจต่อสู้กับโรค และควรปรับมุมมองของญาติถึงการบอกความจริงว่าผู้ปุวยอาจล าบากหรือทุกข์ใจ
ในช่วงแรก แต่มักท าใจได้ในระยะต่อมา แพทย์และญาติก็ยังสามารถเข้าถึงผู้ปุวยและหาทางช่วยให้ผู้ปุวยมี
ความสุขในช่วงเวลาที่เหลือได้อีกด้วย 

Step 4 Sharing information  
แชร์ข้อมูลให้ตรงกัน  ควรเลือกใช้ค าหรือภาษาท่ีง่าย เหมาะสมกับสภาพหรือระดับการศึกษาของ

ผู้ปุวย  เพราะจะท าให้ผู้ปุวยรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากแพทย์หรือผู้บอกความจริง 
Step 5 Responding to patient and family  
ไม่ทอดทิ้งนั่งดูดาย  ขณะที่สนทนาเพื่อบอกความจริง หากผู้ปุวยมีอารมณ์เศร้า ไม่โต้ตอบหรือตอบรับ 

ควรหยุดรอก่อนอาจใช้ Silence technique เพ่ือรอให้ผู้ปุวยท าใจ แล้วใช้วิธีการสะท้อนความรู้สึกให้ผู้ปุวยท า
ความเข้าใจตนเอง  การเตรียมกระดาษทิชชูไว้ให้ผู้ปุวยเวลาร้องไห้ เป็นการแสดงการยอมรับของผู้บอกความ
จริงว่า “น้ าตา”เป็นสายน้ าของการระบายความทุกข์ เป็นหนทางดีไม่ใช่ปัญหา 



48 

 

 การให้เวลาอยู่กับผู้ปุวยในช่วงเวลานี้มีความส าคัญที่สุด การจับมือหรือสัมผัสตัว การนั่งอยู่เป็นเพ่ือน
เฉยๆ ขณะที่ผู้ปุวยมีความเศร้าหรือร้องไห้  เป็นการให้ก าลังใจอย่างหนึ่ง รอเวลาจนผู้ปุวยคลายเศร้าลง   จึง
พูดคุยเพ่ือสรุปการสนทนา 

Step 6 Planning and follow-up  
นัดหมายไว้ภายหน้า   เมื่อผู้บอกความจริงอธิบายเรื่องท้ังหมดแล้ว อาจให้ผู้ปุวยสรุปความเข้าใจเพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน ควรชี้แจงให้ผู้ปุวยทราบว่า แม้โรคจะรักษาไม่หาย แต่ทางการแพทย์จะไม่ทอดทิ้ง
ผู้ปุวย เพียงแต่เปลี่ยนเปูาหมายจากการรักษาให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เป็นเพิ่มคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือยู่
ให้ดีที่สุดตามอัตภาพ 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ป่วยเม่ือไดรับการบอกข่าวร้าย   (Emotional reaction to death) 
(E Kubler Ross, 1969 อ้างใน สุปราณี  เสนาดิสัย, 2543) 

1.  ระยะปฏิเสธ ( Denial) ผู้ปุวยจะปฏิเสธผลการวินิจฉัยโรคด้วยค าพูด ปฏิเสธ หรือบางครั้งอาจ
แสดงออกด้ายกริยาร่าเริงแจ่มใสเสมือนยอมรับได้ หรือแสดงอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้  บางครั้งผู้ปุวยอาจ
เปลี่ยนแพทย์รักษาไปเรื่อยๆเพ่ือหาการวินิจฉัยโรคที่ตนเองพอใจ  หาวิธีการักษาอ่ืนๆเพื่อยืดหรือชะลอโรคของ
ตน  ระยะนี้จะเกิดข้ึนเพียงชั่วคราวหรือบางรายอาจอยู่ในช่วงปฏิเสธไปจนถึงระยะเสียชีวิต พยาบาลควรรับฟัง
เรื่องต่างๆจากผู้ปุวยด้วยความจริงใจ  ต้องไม่แสดงอาการตกใจกับกริยาของผู้ปุวย  การใช้ค าปลอบใจด้วย
ความจริงใจ สุภาพอ่อนโยนจะช่วยให้ผู้ปุวยรู้สึกดีข้ึน 

2.  ระยะโกรธ ( Angry)  ระยะนี้ผู้ปุวยจะรู้สึกหงุดหงิด กังวล ฉุนเฉียว ระแวง อารมณ์เปลี่ยนแปลง
ง่าย ต่อต้าน อาจจะโกรธตนเองหรือผู้อื่นก็ได้  พยาบาลจะต้องเข้าใจไม่แสดงอารมณ์โกรธตอบ  วางเฉยและ
พยายามให้ผู้ปุวยได้ระบายความรู้สึก  ช่วยจัดการหาวิธีจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละราย 

3.  ระยะต่อรอง (Bargaining) ระยะนี้ผู้ปุวยจะไม่ปฏิเสธและหยุดโกรธแต่จะต่อรองต่างๆ  ระยะนี้
พยาบาลต้องช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการปฏิบัติกิจที่ค่ังค้างให้ส าเร็จลุล่วงหรือบางครั้งอาจต้องยอมท า
ตามสิ่งที่ผู้ปุวยร้องขอหากไม่ขัดต่อแผนการรักษามากนัก 

4.  ระยะซึมเศร้า ( Depression) อาจแสดออกด้วยการไม่พูด เงียบขรึมลง ตาเหม่อลอย นั่งร้องไห้ 
เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ  ชอบอยู่คนเดียว แยกตัว บางคนอาจคิดร้ายท าลายตาเอง เป็นต้น  ระยะนี้พยาบาล
หรือควรญาติอยู่เป็นเพื่อนผู้ปุวย  ด้วยการใช้มือสัมผัสโดยไม่ต้องพูดอะไร 

5.  ระยะยอมรับ (Accept) ผู้ปุวยจะอยู่อย่างสงบเงียบรอคอยความตาย  การดิ้นรนต้อสู้หรือต่อต้าน
จะหายไป ผู้ปุวยจะต้องการพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิต  ความสนใจสิ่งแวดล้อมอาจลดลง ไม่ต้องการเยี่ยม
เยียนจากใครๆ แต่อาจต้องการบุคคลอันเป็นที่รักและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเท่านั้น  การพยาบาลในระยะนี้
ควรใช้กริยาที่อ่อนโยน  สัมผัสที่นุ่มนวล  ไม่ควรพูดให้ความหวังในการรักษา  ไม่ต้องการค าพูดปลอบใจใดๆ 
เพราะจะท าให้ผู้ปุวยย้อนกลับเข้าสู่ระยะต้นๆได้  แต่พยาบาลควรเข้าไปให้การดูแลอย่างสม่ าเสมอ  อาการ
แสดงต่างๆเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ปุวยและครอบครัว  และระยะต่างๆ อาจกลับไปกลับมาได้ 
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การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีแบบพุทธ 
(พระไพศาล  วิสาโล , 2550) 

ความเจ็บป่วยเม่ือเกิดขึ้นแล้ว มิได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้น หากยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วย 

คนที่เจ็บปุวยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มีความเจ็บปุวยทางกาย เท่านั้น หากยังมีความเจ็บปุวยทางจิตใจอีก
ด้วย ยิ่งผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วยแล้ว  ความเจ็บปุวยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไม่น้อยไปกว่า
ความเจ็บปุวยทางกาย  หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ า  เพราะสิ่งที่เผชิญเบื้องหน้าเขาคือความตายและความพลัด
พรากสูญเสียอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวล  และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นมา
อย่างเข้มข้นรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยประสบมาก่อน 

ด้วยเหตุนี้ผู้ปุวยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่น้อยไปกว่าการดูแลทางร่างกาย  และส าหรับ
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว การดูแลช่วยเหลือทาง
จิตใจกลับจะมีความส าคัญยิ่งกว่า เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดี
ขึ้น หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระท่ังในวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพราะกายกับใจแม้จะสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อกายทุกข์  ไม่จ าเป็นว่าใจจะต้องเป็นทุกข์ไปกับกายด้วยเสมอไป  เราสามารถรักษาใจ
ไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้ ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตา อุบาสกผู้ปุวยหนักว่า “ขอให้ท่านพิจารณาอย่าง
นี้ว่า เมื่อกายเรากระสับกระส่าย จิตเราจะไม่กระสับกระส่าย”  

ในสมัยพุทธกาล มีหลายเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์และพระสาวก  ได้ทรงมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ก าลังปุวย
และใกล้ตาย เป็นการช่วยเหลือที่มุ่งบ าบัดทุกข์หรือโรคทางใจโดยตรง ดังมีบันทึกในพระไตรปิฎกว่า  คราวหนึ่ง
ทีฆาวุอุบาสกปุวยหนัก ได้ขอให้บิดาช่วยพาเข้าเฝูาพระพุทธองค์ และกราบทูลว่า ตนเองปุวยหนัก เห็นจะอยู่ได้
ไม่นาน พระพุทธองค์ทรงแนะให้ทีฆาวุอุบาสกตั้งจิตพิจารณาว่า  

1. จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 
2.  จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 
3. จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 
4. จักตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยะสรรเสริญ 
เมื่อทีฆาวุทูลว่าได้ประกอบตนอยู่ในธรรมทั้ง ๔ ประการแล้ว  พระพุทธองค์ก็ทรงแนะให้ทีฆาวุพิจารณา

ว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์  และเป็นอนัตตา ทีฆาวุได้พิจารณาเห็นตามนั้น หลังจากนั้นพระพุทธเจ้า
ได้เสด็จออกไป  ไม่นานทีฆาวุก็ถึงแก่กรรม  พระพุทธองค์ได้ตรัสในเวลาต่อมาว่าอานิสงส์จากการที่ทีฆาวุ
พิจารณาตามที่พระองค์ได้ตรัสสอน ทีฆาวุได้บรรลุเป็นพระอนาคามี   ในอีกท่ีหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า 
เมื่อมีอุบาสกปุวยหนัก  อุบาสกด้วยกันพึงให้ค าแนะน า ๔ ประการว่า จงมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลที่พระอริยะสรรเสริญ  จากนั้นให้ถามว่าเขายังมีความห่วงใยในมารดาบิดา 
ในบุตรและภริยา และในกามคุณ ๕ อยู่หรือ พึงแนะให้เขาละความห่วงใยในมารดาบิดา ในบุตรและภริยา และ
ในกามคุณ ๕ ( รูป  รส กลิ่นเสียง สัมผัสที่น่าพอใจ )  จากนั้นก็แนะให้เขาน้อมจิตสู่ภพภูมิที่สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ 
จนถึงขั้นละจากพรหมโลก  น้อมจิตสู่ความดับแห่งกายตน ( สักกายนิโรธ )  อันเป็นความหลุดพ้นเช่นเดียวกับ
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การหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส   กรณีของพระติสสะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ พระติสสะได้ล้มปุวยด้วยโรคร้าย  
มีตุ่มขนาดใหญ่ข้ึนเต็มตัว ตุ่มที่แตกก็ส่งกลิ่นเหม็น  จนผ้าสบงจีวรเปื้อนด้วยเลือดและหนอง เมื่อพระพุทธองค์
ทรงทราบ จึงเสด็จไปดูแลรักษาพยาบาล ผลัดเปลี่ยนสบงจีวร ตลอดจนถูสรีระและอาบน้ าให้  พระติสสะเมื่อ
สบายตัวและรู้สึกดีข้ึน พระองค์ก็ตรัสว่า “ อีกไม่นาน กายนี้จะนอนทับแผ่นดิน ปราศจากวิญญาณ เหมือนท่อน
ไม้ที่ถูกท้ิงแล้ว หาประโยชน์ไม่ได้ ” พระติสสะพิจารณาตาม เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเสร็จ พระติสสะก็บรรลุเป็น
พระอรหันต์ พร้อมกับดับขันธ์ไปในเวลาเดียวกัน 

จากตัวอย่าง ๓ กรณีท่ีเล่ามา มีข้อพิจารณา ๒ ประการ คือ    
1.  ความเจ็บปุวยและภาวะใกล้ตายนั้น  แม้จะเป็นภาวะวิกฤติหรือความแตกสลายในทางกาย แต่

สามารถเป็น “โอกาส” แห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจ หรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้  ความเจ็บปุวย
และภาวะใกล้ตายจึงมิได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณแก่ผู้เจ็บปุวยได้ 

2.  ค าแนะน าของพระพุทธเจ้า สามารถจ าแนกเป็น ๒ ส่วนคือ     การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระ
รัตนตรัยและความม่ันใจในศีล  หรือความดีที่ได้บ าเพ็ญมา  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการน้อมจิตให้ระลึกถึงสิ่งที่ดี
งาม   การละความห่วงใยและปล่อยวางในสิ่งทั้งปวง  เพราะแลเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือไว้ได้เลย   
ค าแนะน าของพระพุทธเจ้าดังกล่าว เป็นแนว ทางอย่างดีส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายใน
ปัจจุบัน  ในบทความนี้จะน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ส าหรับแพทย์ พยาบาล  และญาติมิตรที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย โดยน าเอาประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างอ่ืน ๆ มาประกอบเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑ . ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ 
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้า เท่านั้น  หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัว เช่น 

ความกลัวตาย กลัวที่จะถูกทอดทิ้ง  กลัวที่จะตายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง กลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากสิ้นลม  
ตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดข้ึน       ความกลัวดังกล่าวอาจสร้างความทุกข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความ
เจ็บปวดทางกาย ด้วยซ้ า  ความรักและก าลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็นสิ่งส าคัญในยามนี้เพราะสามารถ
ลดทอน ความกลัวและช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้  พึงระลึกว่าผู้ปุวยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่
เปราะบางอ่อนแออย่างมาก  เขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถพ่ึงพาได้ และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤต  
หากมีใครสักคนท่ีพร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรืออย่างไม่มี เงื่อนไข  เขาจะมีก าลังใจเผชิญกับ
ความทุกข์นานาประการที่โหมกระหน่ าเข้ามา   ความอดทนอดกลั้น เห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและให้อภัย เป็น
อาการแสดงออกของความรัก  ความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมักท าให้ผู้ปุวยแสดงความหงุดหงิด 
กราดเกรี้ยว ออกมาได้ง่าย เราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลั้น  ไม่แสดงความขุ่นเคืองฉุนเฉียวตอบโต้
กลับไป พยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา ความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ปุวยสงบนิ่งลงได้
เร็วขึ้น การเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจ าเป็นในบางครั้ง แต่พึงท าด้วยความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิต  จะท าเช่นนั้น
ได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้คือมีสติอยู่เสมอ สติช่วยให้ไม่ลืมตัว  และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก  และ
ความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยม   แม้ไม่รู้ว่าจะพูดให้ก าลังใจแก่เขาอย่างไรดี  เพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้ปุวยด้วย
ความอ่อนโยน ก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเราได้  

เราอาจจับมือจับแขนเขา บีบเบา ๆ กอดเขาไว้  หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณหน้าผากและหน้าท้อง  
พร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขา ส าหรับผู้ที่เคยท าสมาธิภาวนา ขณะที่สัมผัสตัวเขา  ให้น้อมจิตอยู่ใน
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ความสงบ เมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ปุวยสามารถสัมผัสได้   การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาว
พุทธธิเบตนิยมใช้ ก็คือ  การน้อมใจนึกหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ปุวย ( หรือเรา ) เคารพนับถือ เช่น  
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือเจ้าแม่กวนอิม  ให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นปรากฏเป็นภาพนิมิตอยู่เหนือ
ศีรษะของผู้ปุวย จากนั้นจินตนาการว่าท่านเหล่านั้นได้เปล่งรังสีแห่งความกรุณาและการเยียวยา  เป็นล าแสงอัน
นุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ปุวย จนร่างของผู้ปุวยผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับล าแสงนั้น ขณะที่น้อมใจนึกภาพ
ดังกล่าว เราอาจสัมผัสมือของผู้ปุวยไปด้วย หรือนั่งสงบอยู่ข้าง ๆ เตียงผู้ปุวยก็ได้ 

๒ . ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง 
การรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ปุวย  มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยัง

เอ้ืออ านวยอยู่ แต่มีผู้ปุวยจ านวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและ  อาการได้ลุกลาม
มาถึงระยะสุดท้ายแล้ว  การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ปุวยรับรู้ย่อมท าให้เขา  มีเวลา
เตรียมตัวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นข่าวร้าย โดยไม่ได้เตรียมใจเขาไว้ก่อน ก็อาจท าให้
เขามีอาการทรุดหนักลงกว่าเดิม โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทส าคัญในเรื่องนี้  โดยเฉพาะหลังจากท่ีได้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปุวยแล้ว แต่แม้กระนั้นการท าให้ผู้ปุวยยอมรับความตายที่
ก าลังจะเกิดข้ึน  มักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน นอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้ว แพทย์ 
พยาบาล ตลอดจนญาติมิตร จ าต้องมีความอดทน และพร้อมที่จะฟังความในใจจากผู้ปุวย   แต่บางครั้งหน้าที่
ดังกล่าวก็ตกอยู่กับญาติผู้ปุวยเนื่อง  จากรู้จักจิตใจผู้ปุวยดีกว่าแพทย์ ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็น
สิ่งดีกว่า ( จะดีส าหรับผู้ปุวยหรือตนเองก็แล้วแต่ )  แต่เท่าท่ีเคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ปุวย  ผู้ปุวยส่วน
ใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่าที่จะปกปิด และถึงจะปกปิด ในที่สุดผู้ปุวยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกต
อากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตร  ที่เปลี่ยนไป เช่นจากใบหน้าที่ไร้รอยยิ้ม หรือจากเสียงที่พูดค่อยลง  หรือจาก
การเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้น    อย่างไรก็ตามเม่ือบอกข่าวร้ายแล้ว ใช่ว่าผู้ปุวยจะยอมรับความจริงได้ทุกคน  แต่
สาเหตุอาจจะมีมากกว่าความกลัวตาย  เป็นไปได้ว่าเขามีภารกิจบางอย่างที่ยังค่ังค้างอยู่ หรือมีความกังวลกับ
บางเรื่อง ญาติมิตรควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมา เพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยา  หากเขามั่นใจว่ามี
คนที่พร้อมจะเข้าใจเขา เขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจออกมา  ขณะเดียวกันการซักถามท่ีเหมาะสม
อาจช่วยให้เขาระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท า ให้เขามิอาจยอมรับความตายได้ หรือท าให้เขาได้คิดข้ึนมาว่าความตาย
เป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จ า  ต้องลงเอยอย่างเลวร้ายอย่างที่เขากลัว  สิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักใน
ขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและ  เห็นอกเห็นใจ พร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริง  และให้
ความส าคัญกับการซักถามมากกว่าการเทศนาสั่งสอน การช่วยให้เขาคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือคน
ที่เขา รัก อาจช่วยให้เขาท าใจรับความตายได้มากขึ้น บางกรณีผู้ปุวยอาจระบายโทสะใส่แพทย์ พยาบาล  และ
ญาติมิตร ทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้ายแก่เขาหรือโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับ อาการของเขาเป็นเวลานาน 
ปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้อง หากผู้ปุวยสามารถข้ามพ้นความโกรธ และการปฏิเสธ
ความตายไปได้  เขาจะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดกับตัวเขาได้ง่ายขึ้น ในการบอกข่าวร้าย  สิ่งที่ควรท า
ควบคู่ไปด้วยก็คือ การให้ก าลังใจและความม่ันใจแก่เขาว่าเรา (ญาติมิตร)  และแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขา  
จะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุด  การให้ก าลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกัน 
ดังกรณีเด็กอายุ ๑๐ ขวบคนหนึ่ง อาการทรุดหนักและอาเจียนเป็นเลือด ร้องอย่างตื่นตระหนกว่า “ผมก าลังจะ
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ตายแล้วหรือ?” พยาบาลได้ตอบไปว่า “ใช่ แต่ไม่มีอะไรน่ากลัว ลูกก้าวไปข้างหน้าเลย  อาจารย์พุทธทาสรออยู่
แล้ว หนูเป็นคนกล้าหาญ ข้าง ๆ หนูก็มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ ” ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุราย และท าตาม
ค าแนะน าของแม่ที่ให้บริกรรม “ พุทโธ ” ขณะที่หายใจเข้าและออก ไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบ  ประโยชน์
อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ปุวยก็คือ ช่วยให้ผู้ปุวยตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อตนมีอาการเพียบหนัก  ไม่มี
ความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาไปถึงข้ันไหน  จะให้แพทย์ยืดชีวิตไปให้ถึงท่ีสุดโดยใช้เทคโนโลยีทุก
อย่างเท่าท่ีมี เช่น ปั๊มหัวใจ ต่อท่อช่วยหายใจ และท่อใส่อาหาร ฯ หรือให้งดวิธีการดังกล่าว ช่วยเพียงแค่ประทัง
อาการและปล่อยให้ค่อย ๆ สิ้นลมไปอย่างสงบ บ่อยครั้งผู้ปุวยไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่
แท้ จริงของตัว ผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโคม่า  ญาติมิตรจึงไม่มีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากการขอให้แพทย์แทรกแซง
อาการอย่างถึงท่ี สุด  ซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ปุวยโดยมีผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตาย  ให้ยาว
ออกไป และไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลย ซ้ ายังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 

๓ . ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม 
การนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบ  ท าให้ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลง และ

สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้น  วิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมักแนะน าให้ผู้ใกล้ตายปฏิบัติก็คือ  
การระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  จากนั้นก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีล
และระลึกถึงศีลที่ได้บ าเพ็ญมา พระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ ปุวยนับถือ  ส่วน
ศีลนั้นก็คือความดีงามท่ีตนได้กระท ามา  เราสามารถน้อมน าให้ผู้ปุวยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธี เช่น  น าเอา
พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ตลอดจนภาพครูบาจารย์ที่ผู้ปุวยเคารพนับถือมาติดตั้งไว้ในห้องเพ่ือเป็น  เครื่อง
ระลึกนึกถึง หรือชักชวนให้ผู้ปุวยท าวัตรสวดมนต์ร่วมกัน  นอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้ว  การเปิด
เทปธรรมบรรยายหรือบทสวดมนต์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้  ปุวยให้บังเกิดความสงบและความสว่าง 
การนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะน าการเตรียมใจ  ยิ่งเป็นพระที่ผู้ปุวยเคารพนับถือ จะช่วยให้ก าลังใจแก่เขา
ได้มาก อย่างไรก็ตามพึงค านึงถึงวัฒนธรรมและความคุ้นเคยของผู้ปุวยด้วย  ส าหรับผู้ปุวยที่เป็นคนจีน  ภาพพระ
โพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมน าจิตใจให้สงบและมีก าลังใจได้ดี  กว่าอย่างอ่ืน หากผู้ปุวยนับถือศาสนา
อิสลามหรือศาสนาคริสต์  สัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีท่ีสุด  
นอกจากนั้นเรายังสามารถน้อมใจผู้ปุวยให้เกิดกุศลด้วยการ  ชักชวนให้ท าบุญถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์เพื่อ
การกุศล และท่ีขาดไม่ได้ก็คือชวนให้ผู้ปุวยระลึกถึงความดีที่ตนเองได้บ าเพ็ญในอดีต  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องหมายถึง
การท าบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้น แม้แต่การเลี้ยงดูลูก ๆ  ให้เป็นคนดี เสียสละ ดูแลพ่อแม่ด้วยความรัก 
ซื่อตรงต่อคู่ครอง เอ้ือเฟ้ือต่อมิตรสหาย หรือสอนศิษย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  เหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศล
หรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปีติปลาบปลื้มแก่ผู้ ปุวย และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติ   ความภูมิใจใน
ความดีที่ตนกระท าและม่ันใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวเป็นสิ่ง  ส าคัญส าหรับผู้ปุวย ในยามท่ีตระหนักชัด
ว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ที่สะสมมานั้น ตนไม่สามารถจะเอาไปได้  มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะพ่ึงพาได้ในภพหน้า 
คนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน  หรือท าตัวผิดพลาดมาอย่างไร ย่อมเคยท าความดีท่ีน่าระลึกถึงไม่มากก็น้อย  ไม่ว่า
เขาจะเคยท าสิ่งเลวร้ายมามากมายเพียงใด  ในยามที่ใกล้สิ้นลมสิ่งที่เราควรท าคือช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงาม
ความดีที่เขา เคยท า  ซึ่งเขาอาจมองไม่เห็นเนื่องจากความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจ  ความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มี
ความส าคัญส าหรับเขาในช่วงวิกฤต  ขณะเดียวกันส าหรับผู้ปุวยที่ท าความดีมาตลอด ก็อย่าให้ความไม่ดี (  ซึ่งมี
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เพียงน้อยนิด ) มาบดบังความดีท่ีเคยท า จนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเอง บางกรณีญาติมิตรจ าต้องล าดับความดี
ที่เขาเคยท าเพ่ือเป็นการยืนยันและตอกย้ า ให้เขาม่ันใจในชีวิตที่ผ่านมา 

๔ . ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ 
เมื่อผู้ปุวยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้ว  สิ่งหนึ่งซึ่งจะท าความทุกข์แก่จิตใจ และท าให้ไม่อาจตาย

อย่างสงบ ( หรือ “ ตายตาหลับ ” ) ได้ ก็คือ ความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง  สิ่งนั้นอาจได้แก่ภารกิจการ
งานที่ยังค่ังค้าง ทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ  ความน้อยเนื้อต่ าใจในคนใกล้ชิด ความโกรธแค้นใครบางคน  
หรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกุมจิตใจมานาน ความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครั้งสุดท้าย โดยเฉพาะ
คนที่ตนรัก  หรือคนท่ีตนปรารถนาจะขออโหสิกรรม  ความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็นสิ่งที่
สมควรได้รับการปลด เปลื้องอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท าให้ผู้ปุวยทุรนทุราย หนักอกหนักใจ  พยายามปฏิเสธ
ผลักไสความตาย และตายอย่างไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ว  ในทางพุทธศาสนาเชื่อ
ว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติด้วยแทนที่จะเป็นสุคติ  ลูกหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าว 
บางครั้งผู้ปุวยไม่พูดตรง ๆ  ผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อน และสอบถามด้วยความใส่ใจและมีเมตตา  ไม่
รู้สึกร าคาญ ในกรณีท่ีเป็นภารกิจที่ยังค่ังค้าง  ควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้น หากเขาปรารถนาพบ
ใคร ควรรีบตามหาเขามาพบ  หากฝังใจโกรธแค้นใครบางคน ควรแนะน าให้เขาให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองอีก
ต่อไป ในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิดที่ค้างคาใจเนื่องจากท าสิ่งที่ไม่สมควร  ในยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประณามหรือ
ตัดสินเขา หากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไป อาทิเช่น ช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะ
ขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคน  ขณะเดียวกันการแนะน าให้ฝุายหลังยอมรับค าขอโทษและให้อภัย
ผู้ปุวย ก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีคนรอบข้างสามารถช่วยได้  อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  
โดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ ากว่า เช่น ลูกน้อง ลูก หรือภรรยา  วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการแนะน า
ให้ผู้ปุวยเขียนค าขอโทษหรือความในใจลงใน กระดาษ  เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้น ก่อนเขียน
อาจให้ผู้ปุวยลองท าใจให้สงบ และจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมานั่งอยู่ข้างหน้า จากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอก
เขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขาก าลังนั่งฟังอยู่  ทีนี้ก็น าเอาสิ่งที่อยากบอกเขาถ่ายทอดลงไปในกระดาษ เมื่อเขียน
เสร็จแล้ว ผู้ปุวยจะขอให้ญาติมิตรน าไปให้แก่บุคคลผู้นั้น หรือเก็บไว้กับตัว ก็สุดแท้แต่  สิ่งส าคัญก็คือการเปิดใจ
ได้เริ่มขึ้นแล้ว  แม้จะยังไม่มีการสื่อสารให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้  แต่ก็ได้มีการปลดเปลื้องความรู้สึกในระดับหนึ่ง  
หากผู้ปุวยมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาส  ต่อไป บ่อยครั้งคนที่ผู้ปุวย
อยากขอโทษก็คือคนใกล้ชิดที่อยู่ ข้างเตียงนั่นเอง อาทิ  ภรรยา สามี หรือลูก  ในกรณีเช่นนี้จะง่ายกว่าหากผู้
ใกล้ชิดเป็นฝุายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวค าให้ อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดที่ผ่านมา  การที่ผู้ใกล้ชิด
เป็นฝุายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให้ผู้ปุวยกล่าวค าขอโทษ  ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ  แต่จะท าเช่นนั้นได้ผู้
ใกล้ชิดต้องละทิฏฐิมานะหรือปลดเปลื้องความโกรธเคือง  ออกไปจากจิตใจก่อน  มีผู้ปุวยคนหนึ่ง เมื่อครั้งยังมี
สุขภาพดี มีภรรยาน้อยหลายคน ไม่รับผิดชอบครอบครัว สุดท้ายทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาว ต่อมาเขาเป็น
โรคมะเร็ง อาการทรุดหนักเป็นล าดับ ไม่มีใครดูแลรักษา จึงขอมาอยู่บ้านภรรยาหลวง  ภรรยาหลวงก็ไม่ปฏิเสธ 
แต่การดูแลรักษานั้นท าไปตามหน้าที่  พยาบาลสังเกตได้ว่าทั้งสองมีทีท่าห่างเหิน และเม่ือได้พูดคุยกับผู้ปุวย  ก็
แน่ใจว่าผู้ปุวยมีความรู้สึกผิดกับการกระท าของตนในอดีต พยาบาลแนะน าให้ภรรยาเป็นฝุายกล่าวค าให้อภัยแก่
สามีเพื่อเขาจะได้จากไปอย่าง สงบ  แต่ภรรยาไม่ยอมปริปาก สามีมีอาการทรุดหนักเรื่อย ๆ จนพูดไม่ค่อยได้  
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นอนกระสับกระส่ายรอความตายอย่างเดียว แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายสามีรวบรวมก าลังทั้งหมดลุกขึ้นมาเพ่ือเอ่ย
ค าขอโทษ ภรรยา  พูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหมดสติในเวลาไม่นาน สามชั่วโมงต่อมาก็สิ้นลมอย่างสงบ  กรณีนี้
เป็นตัวอย่างว่าความรู้สึกผิดนั้นตราบใดที่ยังค้างคาอยู่ก็จะรบกวน  จิตใจเป็นอย่างมาก  ผู้ปุวยรู้สึกว่าตนไม่
สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความรู้สึก ผิด แต่เมื่อได้กล่าวค าขอโทษแล้วก็สามารถจากไปโดยไม่
ทุรนทุราย  ในบางกรณีผู้ที่สมควรกล่าวค าขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมิตร นั่นเอง  ไม่มีโอกาสใดท่ีค าขอโทษ
จะมีความส าคัญเท่านี้อีกแล้ว แต่บ่อยครั้งแม้แต่ลูก  ๆเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ท่ีก าลังจะ
ล่วงลับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยที่จะพูดออกมา สาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้
ว่าตนได้ท าอะไรที่ ไม่เหมาะสมลงไป ความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้  มีหญิงผู้หนึ่ง
ปุวยหนักใกล้ตาย พยาบาลแนะน าให้ลูกจับมือแม่และขอขมาแม่  แต่หลังจากท่ีลูกพูดเสร็จแล้ว แม่ก็ยังมีทีท่า
เหมือนมีอะไรค้างคาใจ  พยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่า มีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่หรือเปล่า  ลูกได้ฟังก็ตกใจ 
สารภาพว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่าแม่ไม่รู้  นั่นก็คือเรื่องท่ีตนได้อยู่กินกับหญิงคนหนึ่งจนมีลูก
ด้วยกัน สุดท้ายลูกได้ไปบอกความจริงแก่แม่ และขอโทษที่ได้ปกปิดเอาไว้ แม่ได้ฟังก็สบายใจ  ที่สุดก็จากไปโดย
ไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีก  การขอโทษหรือขอขมานั้น  อันที่จริงไม่จ าเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้  
เพราะคนเราอาจกระท าการล่วงเกินหรือเบียดเบียนใคร่ตอใครได้โดยไม่เจตนาหรือ  โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเพ่ือให้
รู้สึกสบายใจและไม่ให้มีเวรกรรมต่อกันอีก  ญาติมิตรควรแนะน าผู้ปุวยให้กล่าวค าขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรม
ต่อกัน หรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมา ทางด้านญาติมิตรก็เช่นกัน ในขณะที่
ผู้ปุวยยังรับรู้ได้ ควรกล่าวค าขอขมาต่อผู้ปุวย  นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยกล่าวค าให้อภัยหรือให้อโหสิกรรม
ต่อญาติมิตร ได้ ในกรณีที่ผู้ปุวยเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานหรือญาติ ๆ  อาจร่วมกันท าพิธีขอขมา โดย
ประชุมพร้อมกันที่ข้างเตียง และให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าว เริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ปุวย บุญคุณที่
มีต่อลูกหลาน จากนั้นก็กล่าวค าขอขมา ขออโหสิส าหรับกรรมใด ๆ ที่ล่วงเกิน เป็นต้น 

๕ . ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ 
การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้า  เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ปุวยใน

ระยะสุดท้าย  และเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่าง  ไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้ 
อาจจะได้แก่ ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพย์สมบัติ งานการ  หรือโลกท้ังโลกท่ีตนคุ้นเคย  ความรู้สึกติดยึดอย่าง
แน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่มิได้มีความ  รู้สึกผิดค้างคาใจ เมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อมท าให้เกิดความกังวล  
ควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้น ญาติมิตร  ตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วย
ให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุด เช่น ให้ความมั่นใจแก่เขาว่า ลูกหลานสามารถดูแลตนเองได้  หรือพ่อแม่ของเขาจะ
ได้รับการดูแลด้วยดี หรือเตือนสติแก่เขาว่า ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราว เมื่อถึงเวลาก็ต้องให้คนอ่ืน
ดูแลต่อไป ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตาย พระพุทธองค์ทรงแนะน าว่า  นอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้ตาย
ให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย ตลอดจนการบ าเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้ว  ขั้นต่อไปก็คือการแนะน า
ให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่าง ๆ อาทิ พ่อแม่ บุตรภรรยา รวมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปธรรมนามธรรมที่น่า
พอใจทั้งหลาย  ปล่อยวางแม้กระทั่งความหมายมั่นในสวรรค์ทั้งปวง สิ่งเหล่านี้หากยังยึดติดอยู่  จะเหนี่ยวรั้ง
จิตใจ ท าให้ขัดขืนฝืนความตาย ทุรนทุรายจนวาระสุดท้าย  ดังนั้นเมื่อความตายมาถึง ไม่มีอะไรดีกว่าการปล่อย
วางทุกสิ่ง แม้กระท่ังตัวตนใน  บรรดาความติดยึดทั้งหลาย ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติดยึดในตัวตน  
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ความตายในสายตาของคนบางคนหมายถึงความดับสูญของตัวตน  ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้และท าใจยาก  เพราะ
ลึก ๆ คนเราต้องการความสืบเนื่องของตัวตน  ความเชื่อว่ามีสวรรค์นั้นช่วยตอบสนองความต้องการส่วนลึก
ดังกล่าวเพราะท าให้  ผู้คนมั่นใจว่าตัวตนจะด ารงคงอยู่ต่อไป  แต่ส าหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์หรือภพหน้า  
ความตายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุด  ในทางพุทธศาสนา ตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง  หากเป็นสิ่งที่เราทึกทัก
ขึ้นมาเองเพราะความไม่รู้  ส าหรับผู้ปุวยที่มีพ้ืนฐานทางพุทธศาสนามาก่อน  อาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็
น้อย แต่คนที่สัมผัสพุทธศาสนาแต่เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเรื่องท าบุญสร้างกุศล  การที่จะเข้าใจว่าตัวตน
นั้นไม่มีอยู่จริง ( อนัตตา ) คงไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีญาติมิตร แพทย์ และพยาบาลมีความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ดีพอ ควรแนะน าให้ผู้ปุวยค่อย ๆ ปล่อยวางในความยึดถือตัวตน  เริ่มจากความปล่อยวางในร่างกายว่า 
เราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้  ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริง ว่าสักวันหนึ่งอวัยวะต่าง ๆ 
ก็ต้องเสื่อมทรุดไป  ขั้นตอนต่อไปก็คือการช่วยแนะให้ผู้ปุวยปล่อยวางความรู้สึก ไม่ยึดเอาความรู้สึกใด ๆ  เป็น
ของตน วิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ ความเจ็บปวดได้มาก  เพราะความทุกข์มักเกิดข้ึนเพราะไปยึดเอาความ
เจ็บปวดนั้นเป็นของตน หรือไปส าคัญม่ันหมายว่า “ ฉันเจ็บ ” แทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดข้ึนเฉย ๆ  การละ
ความส าคัญมั่นหมายดังกล่าวจะท าได้ต้องอาศัยการฝึกฝน จิตใจพอสมควร  แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ปุวยธรรมดาจะ
ท าได้ โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขณะที่เริ่มปุวย มีหลายกรณีท่ีผู้ปุวยด้วยโรคร้าย สามารถเผชิญกับความเจ็บปวด
อย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย  หรือใช้แต่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะสามารถละวางความส าคัญม่ัน
หมายในความเจ็บปวดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาจิตใจ 

๖ . สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ 
ความสงบใจและการปล่อยวางสิ่งค้างคาติดยึดในใจผู้ปุวยนั้น  จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจ าต้องมี

บรรยากาศรอบตัวเอื้ออ านวยด้วย  ในห้องที่พลุกพล่านด้วยผู้คนเข้าออก มีเสียงพูดคุยตลอดเวลา  หรือมีเสียง
เปิดปิดประตูทั้งวัน ผู้ปุวยย่อมยากท่ีจะประคองจิตให้เป็นกุศลและเกิดความสงบได้  กล่าวในแง่จิตใจของผู้ปุวย
แล้ว สิ่งที่ญาติมิตร  รวมทั้งแพทย์และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือ  ช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบ งดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ปุวย  งดการถกเถียงในหมู่ญาติพี่น้อง หรือร้องห่มร้องไห้  ซึ่งมีแต่จะเพ่ิม
ความวิตกกังวลและความขุ่นเคืองใจแก่ผู้ปุวย  เพียงแค่ญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดี ไม่เศร้าหมอง 
สลดหดหู่ ก็สามารถช่วยผู้ปุวยได้มาก  เพราะสภาวะจิตของคนรอบตัวนั้นสามารถส่งผลต่อบรรยากาศและต่อ
จิตใจของผู้ปุวย ได ้จิตของคนเรานั้นละเอียดอ่อน สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้  แม้จะไม่พูดออกมาก็ตาม 
ความละเอียดอ่อนดังกล่าวมิได้เกิดข้ึนเฉพาะในยามปกติ  หรือยามรู้ตัวเท่านั้น  แม้กระท่ังผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะ
โคม่าก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผู้คนรอบข้าง ได้  ดังจะได้กล่าวต่อไป  นอกจากนั้นลูกหลานญาติมิตร ยัง
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสงบได้  ด้วยการชักชวนผู้ปุวยร่วมกันท าสมาธิภาวนา อาทิ อานาปานสติ  
หรือการเจริญสติด้วยการก าหนดลมหายใจ หายใจเข้า นึกในใจว่าว่า “ พุท ” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ” 
หรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจาก ๑ ไปถึง ๑๐ แล้วเริ่มต้นใหม่ หากก าหนดลมหายใจไม่สะดวก ก็ให้จิตจดจ่อกับ
การข้ึนลงของหน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออก โดยเอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าท้อง เมื่อหายใจเข้า ท้องปุองขึ้น 
ก็นึกในใจว่า “ พอง ” หายใจออก ท้องยุบ ก็นึกในใจว่า “ ยุบ ” มีผู้ปุวยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวด
ด้วยการท าสมาธิ  ให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการพองยุบของท้อง  ปรากฏว่าแทบไม่ต้องใช้ยาแก้
ปวดเลย อีกทั้งจิตยังแจ่มใส ตื่นตัว  กว่าผู้ปุวยที่ใช้ยาดังกล่าวอีกด้วย การชักชวนผู้ปุวยท าวัตรสวดมนต์ร่วมกัน  
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โดยมีการจัดห้องให้สงบและดูศักดิ์สิทธิ์ ( เช่น  มีพระพุทธรูปหรือสิ่งที่น่าเคารพสักการะติดอยู่ในห้อง )  เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ  และน้อมจิตของผู้ปุวยในทางท่ีเป็นกุศลได้ แม้แต่การเปิดเพลง
บรรเลงเบา ๆ  ก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ปุวยด้วยเช่นกัน  แม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิ่งส าคัญ  แต่ในทาง
พุทธศาสนาถือว่าสิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้ปุวยระยะสุดท้าย (  และกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าปกติหรือเจ็บไข้ ) ก็คือ  
การมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความเป็นจริงของชีวิต  อันได้แก่ความไม่คงที่ ( อนิจจัง ) ไม่คงตัว 
( ทุกขัง ) และไม่ใช่ตัว ( อนัตตา ) ความเป็นจริง ๓ ประการนี้หมายความว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะยึดม่ันถือ
มั่นได้เลย ความตายเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะเรายังยึดติดบางสิ่งบางอย่างอยู่  แต่เมื่อใดเราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มี
อะไรที่จะติดยึดไว้ได้ ความตายก็ไม่น่ากลัว  และเม่ือใดที่เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไป ไม่มี
อะไรเที่ยงแท้ ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อใดที่เราตระหนักว่าไม่มีตัวตนที่เป็นของเราจริง  ๆ ก็ไม่มี “ 
เรา ” ที่เป็นผู้ตาย และไม่มีใครตาย แม้แต่ความตายก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งตาม  
เหตุปัจจัยเท่านั้น ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงดังกล่าวนี้แหละที่ท าให้ความตายมิ  ใช่เรื่องน่า
กลัวหรือน่ารังเกียจผลักไส และช่วยให้สามารถเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบ  การช่วยเหลือที่กล่าวมาท้ังหมดนี้  
หลายวิธีสามารถน ามาใช้ได้แม้กระท่ังกับผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติ  ผู้ปุวยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการ
ตอบสนองให้เราเห็นได้  แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้อย่างสิ้นเชิง  มีผู้ปุวยจ านวนไม่น้อยที่สามารถได้ยินหรือ
แม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  รวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัว  ผู้ปุวยบางคนเล่าว่า
ขณะที่อยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากครรภ์เป็นพิษ  ตนสามารถได้ยินเสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกัน  บ้างก็ได้ยิน
เสียงสวดมนต์จากเทปที่ญาติน ามาเปิดข้างหู  มีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้น  ถูกน าส่งโรงพยาบาล
เพ่ือให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟูา กระตุ้นหัวใจ  ก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้
ถอดฟันปลอมของเขา ไม่นานเขาก็มีอาการดีข้ึน สัปดาห์ต่อมา เมื่อชายผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าว  เขาจ า
เธอได้ทันที ทั้ง ๆ ที่ตอนที่พยาบาลถอดฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิต พ.ญ. อมรา  มลิลาเล่า
ถึงผู้ปุวยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักและหมดสตินานเป็น อาทิตย์  ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้อง
ไอซียูนานเป็นอาทิตย์ เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง  แต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขา พร้อมกับมีพลัง
ส่งเข้ามา ท าให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกัน เกิดความรู้ตัวขึ้นมา  สักพักความรู้ตัว
นั้นก็เลือนรางไปอีก เป็นอย่างนี้ทุกวัน  เขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวร  จะมาจับมือเขาแล้ว
แผ่เมตตาให้ก าลังใจ ขอให้มีก าลังและรู้สึกตัว ในที่สุดเขาก็ฟ้ืนตัวกลับเป็นปกติ ทั้ง ๆ ที่หมอประเมินแต่แรกว่ามี
โอกาสรอดน้อยมาก  กรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสัมผัสรับ  รู้กระแสแห่ง
เมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้  ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเมื่อ  พบว่าผู้ปุวยได้เข้าสู่
ภาวะโคม่าแล้ว ยังมีหลายอย่างท่ีเราสามารถท าได้ เช่น อ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟัง พูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ  หรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศล รวมทั้งระลึกถึงความดีที่เคยบ าเพ็ญ  การพูดให้เขาหาย
กังวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพัน หรือแนะน าให้ปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ  ก็มีประโยชน์เช่นกัน ที่ส าคัญก็คือการ
สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ ลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังค าพูดและการกระท าขณะที่อยู่ข้างเตียงผู้ปุวย  
ไม่ควรร้องไห้ฟูมฟาย ทะเลาะเบาะแว้ง หรือพูดเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนใจผู้ปุวย  พึงระลึกว่า อะไรที่ควรท า
กับผู้ปุวยในยามเขายังรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้  ก็ควรท าอย่างเดียวกันนั้นเมื่อเขาหมดสติ หากเคยชักชวนเขาท าวัตร
สวดมนต์ หรือเปิดเทปบรรยายธรรมให้เขาฟัง ก็ขอให้ท าต่อไป 
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๗ . กล่าวค าอ าลา 
ส าหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ปุวยรับรู้ เช่น ขอโทษ หรือกล่าวค าอ าลาเขา  ยังไม่สายเกินไปที่

จะบอกกล่าวกับเขา  มีหญิงชราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมาก  เพราะไม่เคยบอก
สามีว่าเธอรักเขาเพียงใด มาบัดนี้สามีของเธอเข้าขั้นโคม่าและใกล้ตาย  เธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะท า
อะไรได้  แต่พยาบาลให้ก าลังใจเธอว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ใด ๆ  เลยก็ตาม 
ดังนั้นเธอจึงขออยู่กับเขาอย่างเงียบ ๆ  แล้วบอกสามีว่าเธอรักเขาอย่างสุดซึ้ง และมีความสุขที่ได้อยู่กับเขา  
หลังจากนั้นเธอก็กล่าวค าอ าลาว่า “ ยากมากท่ีฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอ แต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไป 
ฉะนั้นหากเธอจะจากไป ก็จากไปเถิด ” ทันทีท่ีเธอกล่าวจบ สามีของเธอก็ถอนหายใจยาวแล้วสิ้นชีวิตไปอย่าง
สงบ ขณะที่ผู้ปุวยก าลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นล าดับ  หากลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวค า
อ าลา ขอให้ตั้งสติ ระงับความโศกเศร้า  จากนั้นให้กระซิบที่ข้างหู พูดถึงความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อเขา  ชื่นชมและ
ขอบคุณในคุณงามความดีของเขาที่ได้กระท า พร้อมทั้งขอขมาในกรรมใด ๆ  ที่ล่วงเกิน จากนั้นก็น้อมน าจิต
ผู้ปุวยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะน าให้เขาปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายลงเสีย อย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใด ๆ  
อีกเลย แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ หากผู้ปุวยมีพ้ืนฐานทางด้านธรรมะ  ก็ขอให้เขา
ปล่อยวางความส าคัญม่ันหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวง น้อมจิตไปสู่ “ ความดับไม่เหลือ ” ตั้งจิตจดจ่อใน
พระนิพพาน จากนั้นก็กล่าวค าอ าลา แม้ว่าจะได้กล่าวค าอ าลาผู้ปุวยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติ รู้ตัวอยู่ (  ดังได้
กล่าวไว้ในบทก่อน )  แต่การกล่าวค าอ าลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์อยู่  ข้อที่พึงตระหนักก็คือ
การกล่าวค าอ าลาและน้อมจิตผู้ปุวยให้มุ่งต่อสิ่งดีงาม นั้นจะเป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตัวของผู้ปุวยอยู่
ในความสงบ  ไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆ กับร่างกายของผู้ปุวย ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่  หากผู้ปุวย
อยู่ในห้องไอซียูและมีสัญญาณชีพอ่อนลงเจียนตาย  หมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง เช่น 
กระตุ้นหัวใจ  หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เท่าที่มี บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  และยากที่ลูกหลานญาติ
มิตรจะกล่าวถ้อยค าใด ๆ กับผู้ปุวย เว้นแต่ว่าผู้ปุวยและญาติผู้ปุวยแจ้งความจ านงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ปุวยจากไป  
อย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ  โดย ทั่วไปแพทย์และญาติผู้ปุวยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกาย  
โดยลืมคิดถึงการช่วยเหลือทางจิตใจ จึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทุกอย่างเท่าท่ีมีเพ่ือช่วยต่อ  
ลมหายใจผู้ปุวย ทั้ง ๆ ที่ในภาวะใกล้ตาย สิ่งที่ผู้ปุวยต้องการมากท่ีสุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจ  ดังนั้นหากผู้ 
ปุวยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้ว ญาติผู้ปุวยน่าจะค านึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผู้ปุวย
มากกว่า ซึ่งหมายความว่า  อาจต้องขอให้ระงับการกลุ้มรุมผู้ปุวย  ปล่อยให้ผู้ปุวยจากไปอย่างสงบท่ามกลาง
ลูกหลานญาติมิตรที่ร่วมกันสร้าง  บรรยากาศอันเป็นกุศลส าหรับผู้ปุวยเพื่อไปสู่สุคติ  จะว่าไปแล้วสถานที่ท่ีเอ้ือ
ให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะ ได้แก่บ้านของผู้ปุวยเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ปุวยหลายคนจึงปรารถนาที่จะ
ตายที่บ้าน  มากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้องไอซียู  หากลูกหลานญาติมิตรมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ปุวย
ในทางจิตใจ การที่ผู้ปุวยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
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ค าอธิษฐานขออโหสิกรรม 
 
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ท าแก่ผู้ใดในชาติใด  ๆก็ตาม 
ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร  จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า 
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย  แม้แต่กรรมท่ีใคร ๆท าแก่ข้าพเจ้าก็ตาม 
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท้ังสิ้น  ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน 
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป  ด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี ้
ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลาน  ตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้อุปการคุณของข้าพเจ้า   
มีความสุขความเจริญ  ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ... 
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กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ได้ล่วงเกินต่อท่าน   
ด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ด้วยใจก็ตาม  ขอให้ท่านจงได้อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
อย่าให้เป็นเวร เป็นบาปกรรม แก่กันและกันเลย  กรรมอันใดที่ท่านอาจจะเคยล่วงเกินข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้น เพื่อจะไม่ให้เป็นเวรกรรมต่อกัน 
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมกันกระท าในครั้งนี้  
ขอจงเป็นพลวปัจจัย  (พะ-ละ-วะ-ปัจจัย ) 
ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  มีความสุขความเจริญ  และขอให้ท่านผู้วายชนม์  
ได้รับผลแห่งบุญ  มีสันติสุขในสัมปรายภพข้างหน้าเทอญ 
………………………………………………………………………………………….. 
เครื่องขอขมาศพ  ประกอบด้วย 
1. ธูป 1 ดอก 
2. ดอกไม้  ตามท่ีจัดหาได้ 
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แผนภูมิบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

แพทย์ 
- วนิิจฉยัโรคท่ีเป็น 
- ประเมินและวนิิจฉยัใหก้าร
รักษาแบบประคบัประคอง 

- สัง่การรักษาตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 

- ส่ือสารเพ่ือบอกข่าวร้าย
เก่ียวกบัโรคแก่ญาติและผูป่้วย 

- ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยและ
ครอบครัว 

- Family meeting 
- วางแผนการรักษาล่วงหนา้ 

(Advance care planning& 
Advance directive) 

พยาบาล 
- ประเมินความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตสงัคม
และจิตวญิญาณ 

- ประเมินอาการรบกวนต่างโดยใช ้ESAS 
NRS  

- ประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมของ
ผูป่้วยโดยใช ้PPS v2 

- ใหก้ารดูแลตามแผนการรักษาของแพทย ์
- ใหก้ารดูแลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป่้วยและครอบครัว 

- ใหก้ารดูแลเพ่ือจดัการกบัอาการรบกวนต่างๆ 
- ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วยและความสามารถของครอบครัวในการ
ดูแลผูป่้วย 

- ใหค้วามรู้และค าแนะน าในการดูแลผูป่้วยแก่
ญาติ 

- วางแผนการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นร่วมกบั      
สหสาขาวชิาชีพ พร้อมผูป่้วยและครอบครัว 

- ประสานงานกบัทีมอ่ืนๆเพ่ือร่วมใหก้ารดูแล
ผูป่้วย เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์ มูลนิธิ  
นกับวช ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ 

- ร่วม Family meeting 

- ประสานงานกบัศูนยว์างแผนจ าหน่ายผูป่้วย
ในเพ่ือการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

- ติดตามเยีย่มบา้น 
- ติดตามความกา้วหนา้ของผูป่้วย 

วชิาชีพอืน่ๆ 
ไดแ้ก่ นกัจิตวทิยา  นกัสงัคม
สงเคราะห์ นกักายภาพบ าบดั  
นกัโภชนาการ เภสชักร นกับวช 
เป็นตน้ 
- ใหก้ารดูแลตามสภาพปัญหา
ต่างๆท่ีไดรั้บการประสานใน
แต่ละราย 
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แบบบันทึกการลงนามปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาล 
ค ารับรองต่อไปนี้ผู้ปุวยต้องลงนามด้วยตนเอง  หากยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีความบกพร่อง       ทาง

กาย  จิตใจหรือการตัดสินใจ  ต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนาม 
ค ารับรองปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาล 
วันที่.......................เดือน......................................พ.ศ.  ............................     เวลา..................................น 
ข้าพเจ้า  ผู้ปุวย ชื่อ...................................................  ญาติ  ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว)................................................ 
เกี่ยวข้องเป็น................................................................................................. 
ขอปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเหตุผล   ผู้ปุวยมีอาการหนัก         ไม่พึงพอใจ 
                                                           อื่นๆ ระบ.ุ......................................................................... 
           ซึ่งเป็นความประสงค์ของ           ผู้ปุวย           บุตร / ญาติลงความเห็นร่วมกัน 
          ข้าพเจ้าได้รับฟังค าอธิบายเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค การด าเนินของโรค แผนการรักษา ตลอดการ
พยากรณ์ของโรค  ผลการรักษา การดูแลผู้ปุวยเมื่อน าผู้ปุวยกลับบ้าน การขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล ใกล้
บ้าน เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการยืนยันปฏิเสธการรักษา
ในโรงพยาบาล 
ผู้ลงนาม (อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ) 

คนที่ 1 ........................................................... ผู้ปุวย  
           (...........................................................) 

ลงนาม.........................................................แพทย์    
           (........................................................) 
 

คนที่ 2 ........................................................... (ญาติ)  
           (...........................................................) 

เกี่ยวข้องเป็น................................................................... 
 

ลงนาม.........................................................พยาบาล    
           (........................................................) 

คนที่ 3 ........................................................... (ญาติ)  
           (...........................................................) 

เกี่ยวข้องเป็น................................................................... 
 

ลงนาม.........................................................พยาบาล    
           (........................................................) 

คนที่ 4 ........................................................... (ญาติ)  
           (...........................................................) 

เกี่ยวข้องเป็น................................................................... 
 

ลงนาม.........................................................พยาบาล    
           (........................................................) 

Name of patient Age         ปี HN AN 
Department of Service Ward Attending Physician 
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หนังสือแสดงเจตจ านงในการปฏิเสธการรักษาเพียงเพ่ือยืดชีวิต 
 ค ารับรองการให้ค ายินยอมในการดูแลผู้ปุวยตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคองอาการเพื่อคุณภาพชีวิต       
ที่ดีและ หลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานในผู้ปุวยวาระสุดท้าย  โดยมีผู้ปุวยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง   เนื่องด้วยผู้ปุวย                        
ช่ือ........................................นามสกุล..................................อาย.ุ........ปี HN.……......AN….………….. วันท่ี ...........................ขณะนี้ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บปุวยด้วยโรคหรือมีอาการส าคัญ ดังนี้.................................................................  
.................................................................................................... และมีการด าเนินของโรคหรือพยากรณ์โรค คือ (โปรดเลือก) 
 เป็นผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีโอกาสจะเสียชีวิตในระยะเวลาไม่นานจากสาเหตุการลุกลามของโรคมะเร็งหรือจาก

ภาวะแทรกซ้อน 
 เป็นผู้ปุวยอวัยวะส าคัญล้มเหลวเรื้อรังระยะสุดท้าย เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต หรือระบุ...................................................... 

ซึ่งคุณภาพชีวิตไม่ดีและมีโอกาสเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต 
 เป็นผู้ปุวยวิกฤติมีอาการหนักหรือมีอวัยวะส าคัญล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตสูงแม้

ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว 
 เป็นผู้ปุวยท่ีมีความพิการรุนแรง ดูแลช่วยเหลือตนเองได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย เช่น ผู้ปุวยท่ีไม่รู้สึกตัวจากการเสื่อมของสมอง

อย่างรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน 
 เหตุผลเฉพาะตัวจากการท าพินัยกรรมชีวิตของผู้ปุวยและครอบครัวไว้ล่วงหน้ามาก่อน 
 ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้แทนโดยชอบธรรม) ของผู้ปุวยได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วในการพิจารณาให้ความยินยอมในการดูแลแบบ
ประคับประคองอาการเพื่อให้ผู้ปุวยมีชีวิตที่ดีและหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานในวาระสุดท้ายของชีวิต จึงให้ความยินยอมให้ทีม
ผู้รักษาดูแลผู้ปุวยให้การรักษาแบบประคับประคองอาการ ตามที่ระบุดังน้ี 

1. การท าหัตถการเพื่อวินิจฉัยโรคระบุ.................................................   ต้องการ      ไม่ต้องการ 
2. การให้อาหารทางสายยาง        ต้องการ      ไม่ต้องการ 
3. การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด า      ต้องการ      ไม่ต้องการ 
4. การให้สารน้ า/เลือดทางหลอดเลือดด า     ต้องการ      ไม่ต้องการ 
5. การใส่ท่อช่วยหายใจ/เครื่องช่วยหายใจ     ต้องการ      ไม่ต้องการ 
6. การนวดหัวใจเพื่อช่วยฟ้ืนคืนชีพ      ต้องการ      ไม่ต้องการ 
7. การให้ยากระตุ้นหัวใจและยาเพิ่มความดันโลหิต     ต้องการ      ไม่ต้องการ 
8. อื่นๆระบุ...................................................................    ต้องการ      ไม่ต้องการ 

ทั้งนี้โดยได้รับความรู้และค าปรึกษาเกี่ยวกับการงดหรือหยุดการรักษาเบื้องต้นดังกล่าวจากทีมผู้ให้การดูแลรักษาเป็นที่เข้าใจเป็น
อย่างดี จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 

ช่ือ-สกุลผู้ปุวย............................................................................................ลายเซ็น.................................................................. 
ช่ือพยานฝุายผู้ปุวย.....................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................ลายเซ็น....................... 
ช่ือพยานฝุายผู้ปุวย.....................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................ลายเซ็น....................... 
ช่ือพยานฝุายผู้ปุวย.....................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................ลายเซ็น....................... 
ช่ือ-สกุลแพทย์เจ้าของไข้...........................................................................ลายเซ็น................................................................... 
ช่ือ-สกุลพยาน............................................................................................ ลายเซ็น.................................................................. 
ช่ือ-สกุลพยาน.............................................................................................ลายเซ็น.................................................................. 
ช่ือ-สกุลพยาน.............................................................................................ลายเซ็น.................................................................. 

หมายเหตุ  การให้ค ายินยอมดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสถานการณ์และความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงและได้ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 

ทดลองใช้ กรกฎาคม  2553 
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แบบประเมินความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลแบบประคับประคอง 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความท่ีท่านให้ความเห็นว่าเป็นจริงท่ีสุด   
ข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่จะน ามาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น  
ผู้ป่วยรับการรักษาที่หอผู้ป่วย................................................ เมื่อวันที.่............เดือน....................พ.ศ......... 

ล าดับ กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1 ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้รับแจ้งอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ปุวย    
3 ผู้ปุวยได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่าง

เหมาะสม 
   

4 ทีมผู้ให้การดูแลรักษาผู้ปุวยท าให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ    
5 ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับอนุญาตให้อยู่ดูแลผู้ปุวย

ตลอดเวลา 
   

6 ทีมผู้รักษาพยาบาลให้เกียรติและให้ความเคารพต่อท่าน โดยการพูดคุณด้วย
วาจาสุภาพ เรียกท่านด้วยสรรพนามตามความเหมาะสม 

   

7 ผู้ปุวยได้รับการจัดการกับอาการรบกวนอย่างเหมาะสม ได้แก่ อาการปวด 
แน่นอึดอัดท้อง เหนื่อยเพลีย หายใจล าบาก เป็นต้น (ถ้ามี) 

   

กรณีเสียชีวิต 
8 ท่านได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านประเพณี ความเชื่อ  ศาสนา

และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมในระยะผู้ปุวยใกล้ตาย และ/หรือหลังจากผู้ปุวย
เสียชีวิต 

   

9 ผู้ปุวยถึงแก่กรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากทีมผู้ดูแลรักษา     
10 ท่านได้รับการช่วยเหลือ/ค าแนะน า/อ านวยความสะดวกในขั้นตอนการน า

ผู้ปุวยออกจากหอผู้ปุวย 
   

11 ท่านพึงพอใจต่อการดูแลผู้ปุวยของทีมผู้รักษาพยาบาลโดยรวม    
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 

 ทดลองใช้ 1 ตค.52 
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สมาธิบ าบัด แบบ SKT โดย รศ. ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี 
สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิบ าบัด แบบ SKT 1-7 ( เทคนิคลิขสิทธิ์) 

สมาธิบ าบัดแบบ SKT คืออะไร 
SKT คือตัวย่อท่ีมาจากชื่อของ รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคนิคนี้ข้ึนมา โดยอาจารย์
ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องระบบประสาทของมนุษย์ ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงเข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการท างานของระบบประสาทมากขึ้น  ประกอบกับเมื่อได้ท างานวิจัยเรื่อง 
สมาธิเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ จึงพบว่าแม้การท าสมาธิแบบสมถะ หายใจเข้าพุทธ หายใจออก โธ นั้นสามารถ
ช่วยให้คลายเครียดได้อย่างดี แต่หากเราสามารถควบคุมการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การ
สัมผัส และการเคลื่อนไหวด้วย ก็จะท าให้การท าสมาธินั้นมีผลดีต่อการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย  
ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอ่ืนๆในร่างกายได้เป็นอย่างดี จึงได้น าองค์ความรู้ทั้งเรื่องสมาธิ โยคะ ชี่กง การ
ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด การปฏิบัติสมาธิด้วยเทคนิคการหายใจ และการควบคุมประสาทสัมผัสทางตา
และหู ผสมผสานกัน จนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบ าบัดแบบใหม่ขึ้น 7 เทคนิค หรือเรียกว่า SKT 1-7 ที่ช่วย
เยียวยาผู้ปุวยโรคเรื้อรังให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน  

ท่าท่ี 1 (SKT 1) “นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต”  

 
 

เป็นการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ  
1. ถ้าหากนั่งให้หงายฝุามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่า หากนอน ให้วางแขนหงายมือไว้ข้างตัว  หรือคว่ าฝุามือไว้ที่
หน้าท้อง   
2. ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลม
หายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 30-40 รอบ แล้ว
ค่อยลืมตาข้ึนช้าๆ 3. ให้ปฏิบัติวันละ 3 รอบ ก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาท ี“ลดความดันโลหิต ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ และลดน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวานได้ดี” 
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ท่าที่ 2 (SKT 2) “ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต” 

 
1. ยืนตรงในท่าท่ีสบาย วางฝุามือทาบที่หน้าอก โดยวางมือซ้ายทาบบนมือขวา ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ 
2. สูดลมหายใจเข้าทางจมูก ลึกๆช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลมหายใจออกทางปาก

ช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 120-150 รอบ แล้วค่อยลืมตา
ขึ้นช้าๆ  

3. 3. ปฏิบัติวันละ 3 รอบ วิธีนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการท าสมาธิให้นานขึ้นกว่าท่าที่ 1 “ช่วยลดความ
ดันโลหิต ลดน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวานได้ดี และควบคุมการท างานของไขสันหลังไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

ท่าที่ 3 (SKT 3) “นั่งยืด -เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต” 
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1. นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด คว่ าฝุามือบนต้นขาทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ
หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลม
หายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 3 รอบ (ดังรูปที่ 1)  

2. 2. หายใจเข้าลึกๆช้าๆ พร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า แขนตึง ผลักฝุามือทั้งสองข้างไปด้านหน้าจน
ปลายมือจรดนิ้วเท้า หยุดหายใจชั่วครู่ (ดังรูปที่ 2) 

3. 3. หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขน เอนไปข้างหลังให้ได้มากที่สุด  ค้างไว้สักครู่ (ดังรูปที่ 
3) นับเป็น 1 รอบ ท าซ้ ากัน 30 รอบ แล้วค่อยๆลืมตาขึ้น “ช่วยลดไขมันหน้าท้อง ลดพุง และลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี” 

4.  
ท่าที่ 4 (SKT 4) “ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต” 

 
1. ยืนตรงในท่าท่ีสบาย ลืมตา แบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลัง หรือวางทาบท่ีหน้าท้อง  สูดลมหายใจเข้าทาง

จมูกลึกๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีก
ครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 5 รอบ  

2. ยืนตัวตรง มองต่ าไปข้างหน้า หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ยกเท้าขวาสูงจากพ้ืนเล็กน้อย หายใจ
ออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า จรดปลายเท้าแตะพ้ืน ตามด้วยส้นเท้าวางลงบนพื้น  
นับเป็น 1 รอบ เดินไปข้างหน้า 20 รอบ หยุดเดินรอบท่ี 20  

3. วางเท้าซ้ายชิดเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยืนตรง ตามองพ้ืน หมุนขวา โดยหายใจเข้า วางปลายเท้า
ขวาลง หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้าซ้ายลอยจากพ้ืนเล็กน้อย หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้าขวา 
แล้วค่อยๆหมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง 60 องศา และ 90 องศา ในท่ายืนตรง ท าซ้ าเดิมโดยเดินไป-
กลับ 2 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ีถึง 1 ชั่วโมง“ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรังทุกประเภท” 
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ท่าที่ 5 (SKT 5) “ยืดเหยียดอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต” 

  
1. เริ่มจากยืนตรงในท่าที่สบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 

กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 5 รอบ   
2. ค่อยๆ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะฝุามือประกบกัน แขนตึงแนบใบหู หายใจเข้าออก 1 ครั้ง (ดังรูป

ที่ 1) แล้ว ค่อยๆก้มตัวลง โดยศีรษะ ตัว และแขนก้มลงพร้อมๆกัน ช้าๆ นับเป็นจังหวะที่ 2 (ดังรูปที่ 
2) ค่อยๆหายใจ และก้มตัวลงเป็นจังหวะช้าๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวะที่ 30 ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอดี 
(ดังรูปที่ 3)   

3. จากนั้นหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง แล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้น ศีรษะตั้งตรง นับจังหวะเหมือนตอนก้มลง โดย
ในจังหวะที่ 30 ให้เข่าตึง แขนตึง กลับมาอยู่ในท่าเดิมดังรูปที่ 1  

4. * เทคนิค : ต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ หายใจช้าๆ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากวันละ 30 
จังหวะ และค่อยๆเพิ่มขึ้นในวันต่อๆไป ช่วยปูองกันและเสริมสร้างสุขภาพ 

ท่าที่ 6 (SKT 6) “เทคนิคการฝึกสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ” 

   
1. นอนบนพ้ืนเรียบ แขนสองข้างวางแนบล าตัว ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ 

นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 3 
รอบ   
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2. แล้วให้ท่องในใจว่า “ศีรษะเราเริ่ม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไป
เรื่อยๆ” พร้อมกับก าหนดความรู้สึกไปที่อวัยวะที่เราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หน้าผาก ขมับ หนังตา  แก้ม 
คาง ริมฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มือ หน้าอก หลัง หน้าท้อง ก้น ต้นขา เข่า น่อง เท้า และตัวเรา
ทั้งตัว  

3. โดยเมื่อครบทั้งตัวแล้ว ให้ท่องว่า “มือเราเริ่มหนักข้ึน หนักขึ้น หนักข้ึน หนักขึ้นไปเรื่อยๆ” ไล่ลงไป
จนถึงเท้า เมื่อท าครบแล้วให้หายใจเข้า กลั้นใจ และหายใจออกเหมือนตอนเริ่มต้นอีก 3 รอบเทคนิคนี้
เหมาะส าหรับ ผู้ปุวยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัมพาต และผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต  

ท่าที่ 7 (SKT 7) “เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง”   

  
1. ยืนตัวตรง แยกเท้าท้ังสองข้างพอประมาณ ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ  ช้าๆ 

นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเปุาลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 5 
รอบ  

2. ค่อยๆยกมือ แขน ข้อศอกท้ังสองข้างอยู่ระดับเอว  หันฝุามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ขยับฝุามือเข้าหากัน
ช้าๆ นับ 1-3 และขยับมือออกช้าๆ นับ 1-3 (ดังรูปที่ 1-2) ท าท้ังหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่า
เดิม   

3. หายใจเข้าลึกๆ นับ 1-5 ค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายกับก าลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่  แล้ว
ค่อยๆยกมือลงในท่าประคองแจกันเช่นกัน นับเป็น 1 รอบ (ดังรูปที่ 3-4) ท าท้ังหมด 36-40 รอบ แล้ว
ยืนอยู่ในท่าเดิมลดอาการท้องผูก นอนไม่หลับ อาการปวดเรื้อรัง/เฉียบพลัน และภูมิแพ้  

4. ข้อควรระวัง  
1. ขณะฝึกปฏิบัติ ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ไม่รัดตึง 
2. อุณหภูมิของสถานที่ฝึกต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
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3. ไม่ควรฝึกขณะหิวหรืออ่ิมเกินไป 
4. จิตจะต้องเป็นสมาธิ ไม่ไหวตามสิ่งเร้ารอบข้าง เช่น เสียง กลิ่น การพูดคุยของคนท่ีอยู่ข้างๆ  เป็นต้น 
5. ควรควบคุมอารมณ์และความคิดให้นิ่ง ไม่คิดเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก 
6. ระวังการถูกรบกวนทันที ต้องควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ 
7. ขณะฝึกอาจมีอาการง่วงนอน ห้ามฝึกขณะขับข่ียานพาหนะ ขณะท างานกับเครื่องจักร  หรือใน
สถานที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
8. หากมีอาการแน่นอึดอัดหรือหน้ามืด ให้หยุดฝึก และลงนั่งหรือนอนพักทันที 
9. ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรพกลูกอมติดตัวไว้ด้วย  
10. ควรเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ นุ่มนวล ระวังการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ม้าม ตับ 
ไต 
ตัวอย่างสมาธิบ าบัด SKT1-7  
http://tv.mthai.com/tv-archive/15192.html 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/22060 
http://www.youtube.com/watch?v=Bcw85sIp9xc http://www.youtube.com/watch?v=k4cVh0i4QFw 

SKT 8 
 
 

http://tv.mthai.com/tv-archive/15192.html
http://www.youtube.com/watch?v=Bcw85sIp9xc
http://www.youtube.com/watch?v=k4cVh0i4QFw
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