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ค าน า 
 
ปัจจุบัน พบว่าสาเหตุการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่ม

โรคมะเร็งและโรคทางหลอดเลือด โรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องมีการดูแลแบบประคับประคองอย่างใกล้ชิดในระยะ
ยาว เนื่องจากผู้ป่วยเรื้อรังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่สามารถรักษาให้หายขาดและกลายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน
วาระสุดท้ายของชีวิต มีความเจ็บปวดและทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ป่วย
และครอบครัว ส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในระยะสุดท้ายต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในการพยุง
ชีวิต การเสียชีวิตจึงเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลเป็นหลัก  

 

โรคเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาและดูแลต่อเนื่อง และเมื่อระยะของโรคลุกลามเข้าสู่
ระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม เช่น ทุกข์
ทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศร้า หายใจล าบาก ท้องผูกและอาการไม่สุขสบายอ่ืนๆ ท าให้
ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะๆ ตลอดจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เพ่ือประคับประคองอาการที่ไม่
สามารถบอกระยะเวลาการเสียชีวิตได้ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือนสุดท้าย
ของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆของชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8-11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเป็น  
ร้อยละ 10-29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จากการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วยมะเร็งที่ เข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 80,780 บาทส าหรับปีสุดท้ายของชีวิต และวันนอนเฉลี่ย 29.2 วันต่อคน 
นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแบบประคับประคองน้อยว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาตามปกติ และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ตายที่โรงพยาบาลสูงกว่าตายที่อื่นๆ รวมทั้งตายที่บ้านถึง 2 เท่า  
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บทน ำ 

 จากสถานการณ์สภาวะด้านสุขภาพของประชากรไทยพบว่า แนวโน้มการเจ็บป่วยและตายด้วย   
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้น  จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข อัตราป่วย
โรคมะเร็งจาก 468.3 ในปี 2548 เป็น 759.8 ต่อแสนประชากรในปี 2555 ในขณะที่โรคมะเร็งเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้น 8 เท่า จาก 12.6 ในปี 2510 เป็น 43.8 ในปี 
2540 และ 98.5 ต่อแสนประชากร ในปี 2555  โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นจาก 25.3 ในปี 2548 
เป็น 31.7 ต่อแสนประชากรในปี 2555  ความชุกของประชาชนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง  อัมพฤกษ์  
อัมพาต เพ่ิมจากร้อยละ 0.8 ในปี 2547 เป็น 1.6 ในปี 2553 จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นที่เพ่ิมขึ้น  
สะท้อนถึงความต้องการการบริการการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้น  ประมาณการว่าในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา (2542 - 2552) ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 
(102,330 คน เป็น 113,548 คน) (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพ
ประชากรไทย  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2555; Cancer control, knowledge 
into action World Health Organization, 2007) 
 ในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือนสุดท้ายของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่า
ช่วงใดๆของชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8-11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  และเป็นร้อยละ 10-29 ของ
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (ชุติมา  อรรคลีพันธ์,2553) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการดูแลแบบประคับประคองใน
ระยะท้ายของชีวิตอย่างเป็นองค์รวมที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ  โดยเฉพาะการจัดการ
ดูแลที่บ้านหรือสถานพยาบาลกึ่งบ้าน (Hospice) จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล  รวมถึง
การลดภาระงานและก าลังคนได้อย่างมาก  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสนับสนุนให้มีการดูแลในช่วงสุดท้าย
ของชีวิตที่บ้าน  แต่ยังมีความไม่สะดวกบางประการ ได้แก่  การแจ้งเสียชีวิตและการชันสูตรศพในกรณีที่
ต้องการเสียชีวิตที่บ้าน  การขาดผู้ดูแลหลัก (Caregiver) โดยเฉพาะในสังคมเมือง  จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยส่วน
หนึ่งต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจนวาระสุดท้าย  ดังนั้นระบบบริการในลักษณะสถานพยาบาลกึ่งบ้าน (Hospice) 
จึงอาจมีความจ าเป็นในระดับหนึ่ง 
 เนื่องจากโรงพยาบาล สถาบันของกรมการแพทย์เป็นหน่วยที่ให้บริการในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคเฉพาะทางของเด็ก ท าให้มีผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จ านวนมากทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  ดังนั้นการจัดให้มีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะจะท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแม้ว่าจะเป็นระยะสุดท้ายของโรค 
 

นิยำมศัพท ์
 กำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ำยของชีวิต (Palliative care) WHO ได้ให้ค าจ ากัด
ความว่า หมายถึง การดูแลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย(ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) และครอบครัว ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน  หรือหมายถึงการ
บริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  หรือการบริบาลเพ่ือบรรเทาอาการ  หรือวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็น
โรคที่รักษาไม่หายขาด  มีแนวโน้มที่ทรุดลง  หรือเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต  หรือป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย
ของชีวิตเน้นการดูแลแบบองค์รวม  ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วย  ครอบครัว
และผู้ดูแล  โดยอยู่บนเป้าหมายหลักคือการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว  ที่จะท าให้ผู้ป่วย
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ได้เสียชีวิตอย่างสงบ  สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไป
ของผู้ป่วย (Bereavement Care) (European Association for Palliative Care, WHO) 
 

แนวทำงกำรดูแล 
 การดูแลเริ่มจากที่เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด  
จนกระท่ังป่วยอยู่ในระยะท้าย  หรือก าลังจะเสียชีวิตจากโรค  โดยสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะ
ส าหรับโรคนั้นๆ  โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเมื่อ
ต้องการ  รวมทั้งการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความต้องการของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องแนวทางการรักษาและเป้าหมายของการดูแลรักษา  เน้นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและยอมรับ
ความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของทุกชีวิต  รวมถึงเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์การแพทย์  หรือ
วิธีการรักษาใดๆ  เพียงเพ่ือยื้อความทรมานของผู้ป่วย  โดยไม่เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  ในขณะเดียวกันก็
ไม่ยอมรับวิธีการรักษาที่เป็นการเร่ง  หรือท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการด าเนินโรคเองตามธรรมชาติ  
นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลที่มีความจ าเพาะแต่ละกรณีไม่มีสูตรส าเร็จ  ผู้ดูแลจึงต้องใช้ทักษะทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  ประยุกต์ใช้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก  อีกทั้งยังต้องพิจารณาศรัทธา  ความ
เชื่อ  ปูมหลังและบริบทของผู้ป่วยและญาติด้วย  เพื่อให้เหมาะส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรับรองสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจที่จะได้รับการตอบสนองตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายของตนเอง 
 

ขอบเขตกำรดูแล 
 ผู้ป่วยผู้ใหญ ่
 การดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลคุณภาพชีวิต(Quality of Life care Unit) ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก ่

ประเด็น 1 โครงสร้างและกระบวนการดูแล 
ประเด็น 2 การดูแลทางร่างกาย 
ประเด็น 3 การดูแลทางจิตใจ 
ประเด็น 4 การดูแลทางสังคม 
ประเด็น 5 การดูแลทางจิตวิญญาณ ศาสนา 
ประเด็น 6 การดูแลในบริบทของวัฒนธรรม ประเพณี 
ประเด็น 7 การดูแลระยะก่อนตาย 
ประเด็น 8 บริบทของจริยธรรมและกฎหมาย 
 

ผู้ป่วยเด็ก 
 การดูแลผู้ป่วยเด็ก ประกอบด้วย  5 ประเด็น ได้แก่ 
 ประเด็นที่ 1 แนวทางช่วยเหลือตามระดับความคิด 
 ประเด็นที่ 2 กระบวนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
 ประเด็นที่ 3 การจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย 
 ประเด็นที่ 4 การช่วยเหลือด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 ประเด็นที่ 5 การช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ 
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กำรดูแลผู้ป่วยผู้ใหญร่ะยะสุดท้ำย 
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ประเด็นที่ 1  
โครงสร้ำงและกระบวนกำรดูแล 

 
 ทีมสุขภำพในกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (Staff)  

ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความซับซ้อน  แพทย์หรือพยาบาลเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยได้ทั้งหมด  การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย  จึงต้องการการ
ประสานงานและการท างานร่วมกันของทีมสุขภาพ  เพ่ือช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้อย่างครอบคลุม  ซึ่งทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย        
ต้องประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพดังนี้ 

1. แพทย/์จิตแพทย์ 
2. พยาบาล 
3. เภสัชกร 
4. โภชนากร 
5. นักสังคมสงเคราะห์ 
6. อาสาสมัคร/จิตอาสา 
7. ผู้น าศาสนา/ผู้น าทางความเชื่อและพิธีกรรม 
8. นักจิตวิทยา 

คุณสมบัติของทีมสหสำขำวิชำชีพ  
ทีมสหสาขาวิชาชีพควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ ประกอบด้วย  

แพทย์ 
1. ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) กับผู้ป่วย 

 

พยำบำล (Nurse) 
1. ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (แนวคิด) 
2. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
3. พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ระยะเวลาการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 5.   ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลให้ค าปรึกษา   ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

6.   ส าหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองโดยตรง จะต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ระยะเวลา 4 เดือน 
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เภสัชกร 
1. จัดเตรียมยาที่จ าเป็นให้เพียงพอ เช่นยาระงับปวด โดยเฉพาะ morphine รูปแบบต่างๆ 
2. ช่วยให้การดูแลบริหารยาและปฏิกิริยาของยาต่างๆ 

 

โภชนำกร 
1. จัดเตรียมและดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
2. ฝึกทักษะญาติในการเตรียมอาหาร เช่น อาหารทางสายยาง(อาหารปั่น) อาหารเฉพาะโรค 

 

นักสังคมสงเครำะห์ 
1. ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวทั้งทางด้านการเงิน และการสนับสนุนให้สามารถด ารงชีวิตใน 

สังคมต่อไปได ้
2. ให้ค าปรึกษาสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหา ซับซ้อน  
3. การประสานการเข้าออกจากโรงพยาบาล หรือแหล่งสนับสนุน 
4. ร่วมออกเยี่ยมบ้าน 

 

อำสำสมัคร 
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วย 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง 

 

ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำทำงควำมเชื่อและพิธีกรรม 
1. ผู้มีวุฒิภาวะที่สามารถชี้น าการด าเนินชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยค าสอน หลักธรรมทางศาสนา     

ความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิถีชีวิต 
2. มีทัศนคติที่ดีต่อความตาย 
3. มีความเข้าใจกฎไตรลักษณ์ 
4. มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของโรคและอาการแสดง 
5. มีความรู้เรื่องพัฒนาจิต 
6. มีเทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะสุดท้ำย   
 

 
 
 
ประกอบด้วย 

1. ทีมสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 
2. การบริการผู้ป่วยตามระบบบริการสุขภาพ 
3. อาสาสมัครมาร่วมท ากิจกรรมกับผู้ป่วยและครอบครัว 
4. กระบวนการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งการประเมินสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ครอบครัวเพ่ือให้การช่วยเหลือโดยนักสังคมสงเคราะห์ 
5. การประเมินสภาพจิตใจของบุตร หลาน ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่ามีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง  เช่น 

ภาวะซึมเศร้า  การขาดเรียน  เป็นต้น 
6. การดูแลภาวะโศกเศร้าของญาติและครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต 
7. ทีมเยี่ยมบ้านติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน 
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อุปกรณ์/เครื่องมือที่จ ำเป็น 
1. ออกซิเจน (ควรเป็นแบบชนิดถังเนื่องจากเหมาะสมกับการน าไปใช้ต่อเนื่องที่บ้าน) 
2. เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนที่ 
3. ที่นอนลม หรือที่นอนนุ่มๆ 
4. อุปกรณ์พยุงเดิน (Walker) 
5. เตียงนอนที่สามารถปรับระดับเตียงได้ 
6. รถเข็นผู้ป่วย 
7. อุปกรณ์จ าเป็นพื้นฐานทางการพยาบาล  

 

กำรจัดสถำนที่หน่วยงำนบริกำร 
1. มีการจัดห้องพักผู้ป่วยเป็นสัดส่วน/ห้องส่วนตัว ทีญ่าติสามารถเฝ้าได้   
2. มีการจัดพื้นที่  เตียงผู้ป่วย และอยู่ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
3. ญาติผู้ป่วยสามารถเข้าเยี่ยมและท ากิจกรรมกับผู้ป่วยได้ตามความต้องการ โดยไม่รบกวนผู้ป่วย 

รายอื่น 
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้ใกล้ชิดธรรมชาติ มีแสงสว่างเพียงพอ ลักษณะสีที่ใช้ควรเป็นโทนสีอ่อน (ตาม 

หลักของ Healing environment)  
5. มีสัญญาณออดที่ผู้ป่วยและญาติสามารถกดเรียกขอความช่วยเหลือได้ง่าย 
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ประเด็นที่ 2  
กำรดูแลทำงร่ำงกำย 

 
 การดูแลอย่างประคับประคองทางกายเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายแนว
ทางการรักษาและการปฏิบัติจริง ซึ่งผู้ป่วยและญาติควรได้รับการอธิบายให้เข้าใจ มีความเห็นและยอมรับ
ร่วมกัน โดยมีความเชื่อมโยงกับลักษณะทางวัฒนธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมของผู้ป่วย และผู้ให้การรักษา 
บนพ้ืนฐานของสังคมและกฎหมายของระบบสาธารณสุขที่มี ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเป็นไปในลักษณะที่จริงใจ 
และมั่นใจเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นการตัดสินใจร่วมกันบนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์หรือผู้ให้
การดูแลกับผู้ป่วยหรือญาติเพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 
 ปัญหาทางกายที่พบบ่อยและต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต ได้แก่ ความปวด หายใจ
ล าบาก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก นอนไม่หลับ และอาการสับสน ผู้ป่วยบางคนอาจมี
ปัญหาทางกายหลายอย่างร่วมกัน 
 

ปัญหำควำมปวด (Pain)   
หลักการบ าบัดความปวดในผู้ป่วยระยะท้าย ใช้หลักการขององค์การอนามัยโลกที่ให้ยาแก้ปวดตาม

ขั้น (ตารางที่ 1) และการใช้วิธีที่ไม่เจ็บปวด (non invasive) ก่อน เช่น ให้รับประทาน (by mouth) และให้
ตามเวลา (by the clock) ขนาดไม่มีจ ากัด แต่ให้ประเมินติดตามการเลือกใช้ชนิดและปรับขนาดตามความ
รุนแรงไม่ใช่ตามระยะของโรคและเม่ือยาแก้ปวดในระดับขั้นเดียวกันใช้ไม่ได้ผลในขนาดสูงแล้วก็ควรปรับ
เป็นยาในขั้นที่สูงกว่าไม่ควรให้ซ้อนชนิดกัน เช่นทั้ง codeine และ tramadol ในช่วงเวลาเดียวกัน และเมื่อ
ปวดดีขึ้นก็ปรับลดขนาดลงตามความรุนแรง เมื่อปวดแบบต่อเนื่องต้องให้ยาตามตารางเวลาเพื่อคุมอาการ
ต่อเนื่อง (around the clock) แต่เมื่อมีความปวดที่เกิดเป็นครั้งคราว (breakthrough pain) ก็ให้เสริมอีก 
ด้วยยาที่ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเพ่ือรีบคุมอาหาร ปัจจุบันให้ยาตามกลไกความปวดที่เกิดขึ้น  
 
ตำรำงท่ี 1 หลักการใช้ยาแก้วปวดขององค์การอนามัยโลก 
 

ตามความรุนแรงของ
ความปวด เป็นขั้นบันได 
(by the ladder) 

ขั้นที่ 1   รายที่มีความปวดน้อยถึงปานกลาง 
ให้ยากลุ่ม non opioids โดยร่วมกับยาเสริมตามอาการ 
ขั้นที่ 2   รายที่มีความปวดปานกลางถึงรุนแรง 
ให้ยากลุ่ม weak opioids โดยให้ยากลุ่ม non opioids 
และยาเสริมร่วมด้วย 
ขั้นที่ 3   รายที่มีความรุนแรงมาก ให้ยากลุ่ม 
strong opiods โดยให้ยากลุ่ม non opioids             
และยาเสริมร่วมด้วย 
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แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1. การประเมินความปวด : วัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุและติดตามประเมินความรุนแรงของความ 

ปวดเป็นการตอบสนองต่อการรักษาโดยให้ครอบคลุม 
1.1   ต าแหน่ง สามารถท าให้สะดวกด้วยรูปภาพ ร่างกาย (Body chart)และบางครั้งอาจมี   

อาการปวดหลายต าแหน่ง หลายลักษณะ 
1.2   ลักษณะความปวด ช่วยให้พิจารณาแยกความปวดว่าน่าจะมีกลไกอะไร 
1.3   ความรุนแรงของความปวด ประเมินโดยเครื่องมือวัดระดับความปวด 
1.4   ปัจจัยที่ท าให้เพิ่มหรือลดความปวด 
1.5   ผลต่อความสามารถในการท างาน 
1.6   ผลของการรักษาต่อความปวด 

2. การวางแผนการรักษา  
2.1  การบ าบัดความปวด ตามแนวทางของสมาคมระงับปวดประเทศไทย 
2.2  Palliative radiotherapy ใช้รักษาอย่างประคับประคองโดยเฉพาะอาการปวดกระดูก 
2.3  การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น การนวด (massage) การกดจุด (acupressure)  

การฝังเข็ม (acupuncture) การใช้ความร้อน (heat) การใช้ความเย็น (cold) การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า 
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS)  การสัมผัส (touch)  สัมผัสรักษา 
(therapeutic touch)    

3. การตรวจติดตามผลการระงับปวดต้องมีการประเมินความปวดอย่างสม่ าเสมอ (อย่างน้อย     
วันละ1 ครั้ง) และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาจนผู้ป่วยไม่รู้สึกปวด   
 

ปัญหำเรื่องหำยใจล ำบำก (Dyspnea) 
อาการหายใจล าบาก เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกหายใจติดขัดเหนื่อยหอบ หรือการหายใจไม่อ่ิม เหมือนส าลัก

หรือหายใจหนัก หนัก เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากตัวโรคลุกลาม อาจจะพบปัญหาการท างาน
ของปอดที่ผิดปกติหรือไมก่็ได้ พบอุบัติการณ์ของการหายใจล าบากเป็นล าดับต้น ๆ  

1. กำรประเมิน : เริ่มจากซักประวัติและตรวจร่างกายเพ่ือประเมินความรุนแรงของอาการโดยใช้ 
การบอกจ านวนตัวเลข (Visual Analogue  Scale :VAS) หรือประเมินโดยใช้ค าพูดหรือภาพ กรณีสื่อสารไม่ได้ 

2. กำรตรวจวินิจฉัย : การประเมินสัญญาณชีพ สังเกตลักษณะการหายใจ ฟังเสียงปอดของผู้ป่วย  
อาการซีด หรือเขียวที่เล็บ การใช้กล้ามเนื้ออ่ืน ๆ ช่วยหายใจ ควรตรวจร่างกายโดยการคล าและเคาะท้อง 
เพ่ือประเมินภาวะท้องมาน สังเกตเส้นเลือดที่คอโป่งพอง ตรวจค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด ติดตาม
ผลความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (hematocrit) และฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เพ่ือหาสาเหตุ
เพ่ิมเติมของการหายใจล าบากซึ่งขึ้นอยู่กับระยะของโรค สาเหตุบางอย่างเป็นอันตรายต่อชีวิตและสามารถ
แก้ไขได้ควรให้การรักษา เช่น Pericardial effusion, Pleural effusion, Superior vena cava 
syndrome, Pneumonia ส าหรับผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การรักษาควรเป็นไปตามอาการ
แบบประคับประคองโดยไม่จ าเป็นต้องพยายามตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

3. กำรรักษำ : การรักษาอาการหายใจล าบากในผู้ป่วยระยะท้ายจะมุ่งรักษาที่สาเหตุซึ่งสามารถ 
แก้ไขได้เช่น ภาวะหลอดลมหดตัว รักษาด้วยยาขยายหลอดลม  
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               3.1  การรักษาโดยใช้ยา เช่น Opioids, Benzodiazepines, Phenothiazines, Beta2-
Agonist  stimulators , Methylxanthines , Steroid , Oxygen therapy โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติม
จาก วิธีการรักษา Dyspnoea in Palliative Care จากเว็บไซต์ www.patient.co.uk   
              3.2  การรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การใช้พัดลมเป่าให้เย็น การจัดท่าเพ่ือให้ปอดขยายตัวดีขึ้น
และเพ่ิมพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส ท่าทางการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกายการท ากิจกรรมตาม
ความเหมาะสม การหายใจโดยการเป่าปาก(pursed-lip) และการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมและ
กล้ามเนื้อหน้าท้อง diaphragmatic   

 

ปัญหำเรื่องควำมอ่อนล้ำ (Fatigue) 
 ความอ่อนล้า เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าหมดแรง เหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวันลดลง สัมพันธภาพกับบุคคลลดลง เกิดสภาวะถดถอยของร่างกายและความทนทานของ
ร่างกายลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะนั้นนั้น  

1. กำรประเมิน : เริ่มจากซักประวัติและตรวจร่างกายเพ่ือประเมินจากอาการเบื่ออาหาร ผอม 
แห้ง น้ าหนักลด อ่อนเพลีย  

2. กำรตรวจวินิจฉัย : สาเหตุของความอ่อนล้ามีความซับซ้อนต้องตรวจวินิจฉัยอาการที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ความปวด คลื่นไส้ อาเจียน แผลในปาก ท้องผูก อาการซึมเศร้า ภาวะติดเชื้อและภาวะแคลเซียมใน
เลือดสูง 

3. กำรรักษำ : การเพ่ิมแคลลอรี่ของอาหารด้วยการรับประทานหรือเข้าทางหลอดเลือด ได้ผลน้อย 
และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นควรรักษาที่สาเหตุ เช่น ให้เลือดกรณีเกิดภาวะซีด ให้ยาบรรเทาอาการ
อ่อนล้า เช่น ยากลุ่ม Steroid Erythopoctive  และ Anti-depressive  จ ากัดกิจกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจ าวัน  เช่น การลุกเดิน การเข้าห้องน้ า การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ และให้ออกซิเจนร่วมด้วย กรณีเหนื่อย  
 

ปัญหำเรื่องท้องผูก (Constipation) 
 ท้องผูกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม Opioid  
และสาเหตุอื่น ๆ เช่น รับประทานอาหารที่มีใยอาหารน้อย ดื่มน้ าน้อย นอนติดเตียงหรืออัมพาต  
 การรักษาโดยให้ยาระบายทั้งชนิดรับประทาน เหน็บทวารหนัก หรือสวนอุจจาระ  และแนะน าการ
ปฏิบัติตัว เช่น ให้ดื่มน้ าเพ่ิมขึ้น รับประทานอาหารที่มีกากใย เพ่ิมกิจกรรมทางกายและให้เวลา สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการขับถ่าย 
 ยาระบายส าหรับอาการท้องผูก กลุ่ม Surfactant เช่น Docusate กลุ่ม Osmotic เช่นLactulose, 
magnesium hydroxide กลุ่ม Lubricant เช่น Mineral oil กลุ่ม Stimulants เช่น Bisacodyl, senna   
 

ปัญหำคลื่นไส้อำเจียน (Nausea and Vomiting) 
 คลื่นไส้เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายท้อง มีน้ าลายมาก วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด กลืนอาหาร
ล าบาก อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลง และชีพจรเต้นเร็ว  
 อาเจียนเป็นอาการที่มีการหดรัดตัวของกระเพาะอาหารซึ่งจะบีบเอาอาหารและน้ าย่อยในกระเพาะ
ให้ไหลย้อนข้ึนมาที่ปาก บางทีอาจไม่มีอาหารออกมาก็ได้ 
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การประเมิน เนื่องด้วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักมีปัญหาเรื่องคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก
พยาธิสภาพของโรค สภาพร่างกายของผู้ป่วย หรือเกิดจากผลข้างเคียงของการรักษา ซึ่งต้องประเมินและหา
สาเหตุที่เกิดขึ้น และรักษาผู้ป่วยตามสาเหตุดังกล่าว  
 การรักษาโดยใช้ยา : - domperidone, prochlorperazine , metoclopramide , 
ondamsetron, granisetron , haloperidol  
 การรักษาโดยไม่ใช้ยา เพ่ือช่วยบรรเทาอาการ เช่น จัดอาหารแต่ละมื้อให้น้อยลง รับประทาน
อาหารให้บ่อยขึ้น ดื่มเครื่องดื่มช้า ๆ บ่อย ๆ ในสิ่งที่ผู้ป่วยชอบ เช่น น้ าผลไม้ น้ าขิง น้ าชา ท าความสะอาด
ปาก ฟัน ไม่ปรุงอาหารใกล้ผู้ป่วย จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศสดชื่น 
 

ปัญหำผิวหนังและแผลกดทับ (Skin and pressure sore) 
ผู้ป่วยระยะท้าย ผิวหนังจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้ง่ายโดยเฉพาะส่วนของร่างกายที่

สัมผัสที่นอนตลอดเวลา เช่น ส้นเท้า สะโพก แก้มก้นและข้อศอก ถ้าผู้ป่วยถูกจ ากัดอยู่บนเตียงนอน โดยใช้
แบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ(Barden Score) แล้วให้การดูแลตามคะแนนจากการประเมิน 
เช่น ควรพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนให้ผู้ป่วยบ่อย ๆ ทุก 2 ชั่วโมง หรือตามสภาพผู้ป่วย ควรใช้ผ้าขวางเตียงช่วย
ในการพลิกตัวไม่ลากตัวผู้ป่วยเพราะจะท าให้ผิวหนังถลอก  

ควรจัดให้มีที่นอนลม/เจลให้ผู้ป่วย หมอน/หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะนุ่ม เช่น ลูกโป่ง ถุงมือยางใส่น้ า 
รองปุ่มกระดูก  จัดผ้าปูที่นอนให้เรียบตึง ไม่ยับย่นหลังเช็ดตัวต้องซับผิวหนังให้แห้งโดยใช้ผ้าขนหนูไม่ถูแรง 
ทาแป้งฝุ่นหรือครีมเพ่ือให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ถ้าเกิดรอยแดงบนจุดที่มีการกดทับให้ใช้หมอนนุ่ม นุ่ม
ใบเล็ก เล็ก รองตามจุดนั้น ๆ การนวดเบา เบา รอบ รอบปุ่มกระดูกจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต  

 

กำรแพทย์แบบผสมผสำนและกำรแพทย์ทำงเลือก(Complementary and alternative medicine) 
 คือการแพทย์ทางเลือกที่น าไปใช้เสริม และ/หรือ ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ประสิทธิผล
จากการศึกษาที่ได้ผลเฉพาะกลุ่ม แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในปัจจุบันสนับสนุน แต่ก็ยังมีผู้นิยมน ามาใช้เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่
ต้องค านึงถึงคือ ในการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และต้องมีความ
ระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ทางเลือกเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน ประกอบด้วย อบหม้อเกลือ, การนวด
ประคบด้วยลูกสมุนไพร (massage therapy),การกดจุดฝังเข็ม (acupuncture),น้ ามันหอมระเหยบ าบัด
(Aroma therapy) , ดนตรีบ าบัด(Music therapy) , การบ าบัดด้วยอารมณ์ขัน (Humor therapy) ,    
จินตภาพบ าบัด (imagery) , การเบี่ยงเบนความสนใจ (distraction) , โยคะ (Yoga) , สัตว์เลี้ยงบ าบัด 
(Pet-therapy) , จี้กง, ธาราบ าบัด (Hydro therapy), การสวดมนต์ (prayer) , การสะกดจิต (Hypnotic 
therapy) , การตอบกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)  , การฝึกการผ่อนคลาย (Relaxing training) , กลุ่ม
ช่วยเหลือตัวเอง (Self  help group) , จัดกลุ่มให้ความรู้และสนับสนุน (Educative and Supportive) , 
ศิลปะบ าบัด(Art therapy),การแพทย์แผนไทย (Thai-traditional medicine), การรับประทานสมุนไพร   
( Herbal medicine) 
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ประเด็นที่ 3  
กำรดูแลทำงจิตใจ 

 
 การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Psychological) 

1.   ซักประวัติการเจ็บป่วยทั่วไป (ประวัติส่วนตัว ครอบครัว การเจ็บป่วยทางกายและจิตใจในอดีต
ประวัติความสัมพันธ์ในครอบครัว/ดูแล ภาระรับผิดชอบของผู้ป่วยและผู้ดูแล สิทธิการรักษาพยาบาล 
ศาสนา ความเชื่อค่านิยมผู้ป่วย (Spiritual)  เศรษฐานะ  

2.  การประเมินด้านจิตใจ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมิน 2Q , 9Q และแบบ
ประเมินการฆ่าตัวตาย8Q ของกรมสุขภาพจิต (การแปลผลตามเอกสารแนบ) และประเมินด้านพุทธิปัญญา 
(cognition) MMSE-T ความคิดการตัดสินใจของผู้ป่วย (การแปลผลตามเอกสารแนบ)  

3.  ประเมิน : Five stage reaction ของ Kubler-Ross (1969) ปฏิกิริยาต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
ทุกวันเพื่อวางแผนให้การรักษาพยาบาลดังตาราง 

ระยะและปฏิกิริยำต่อกำร
เจ็บป่วยของผู้ป่วย 

อำกำรแสดง กำรรักษำพยำบำล 

1. ระยะช็อกและปฏิเสธ 
(Shock & Denial) 

ผู้ป่วยจะนิ่งแสดงความตกใจ อาจกล่าว
ว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่ผม มีความผิดพลาด
ในการตรวจ ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอม
พูดถึงการเจ็บป่วยของตนเลย 

ให้เวลากับผู้ป่วย ยอมรับ รับฟังปัญหา 
เข้าใจ เห็นใจ ไม่ต าหนิ ให้ญาติและเพ่ือน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจยุติการ
สนทนาเมื่อผู้ป่วยไม่ต้องการฟัง 

2. ระยะโกรธ (Anger) ผู้ป่วยมีอารมณ์รุนแรง พูดจาก้าวร้าว 
อิจฉาริษยา และต่อต้าน ผู้ป่วยอาจพูด
ว่า “ท าไมต้องเป็นฉัน” “โทษผู้รักษา”
โกรธความโชคร้ายของตน และโกรธคน
รอบข้าง 

เป็นระยะที่ยุ่งยากในการดูแล อธิบายให้
ญาติเข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และอยู่เคียง
ข้างผู้ป่วยใช้ทักษะการฟัง แสดงความ
จริงใจ ให้ความช่วยเหลือ  ให้ผู้ป่วยได้
ระบายความรู้สึก  

3. ระยะต่อรอง 
(Bargaining) 

ผู้ป่วยมักพูดขอต่อรองหรือตกลงสัญญาเรื่อง
ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปกับพระเจ้าหรือสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือส่วนใหญ่มักปกปิดค า
สัญญา/ต่อรองนั้น  สาเหตุมักเกิดจาก
ความรู้สึกผิดที่ท าในอดีต 

รับฟัง เข้าใจ และเห็นใจ ช่วยเหลือค้นหา
ความจริงในสิ่งที่รู้สึกผิดนั้นค้นหาสิ่งที่
ผู้ป่วยต่อรองหรือตกลง เพ่ือช่วยจัดการให้
ผู้ป่วย 

4. ระยะซึมเศร้า 
(Depression) 

ผู้ป่วยเข้าใจแล้วไม่สามารถปฏิเสธความ
จริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วย รู้สึกสูญเสีย
ทุกอย่าง โศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น กังวล
เ รื่ อ งค่ า ใ ช้ จ่ า ย  โ อกาสที่ จ ะอยู่ กั บ
ครอบครัว ระยะนี้จะหมดหวัง สลดใจ
ผู้ป่วยอาจนอนซึมทั้งวันไม่สนใจอะไร 

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความโศกเศร้า       
รับฟังอย่างตั้งใจ เคารพในความเป็นส่วนตัว 
หลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องตลกข าขันเพราะคิดว่า
จะท าให้ผู้ป่วยแจ่มใสขึ้น ถ้ามีอาการซึมเศร้า
มาก ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือพิจารณาให้ยาต้าน
ซึมเศร้าที่เหมาะสมจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้ 
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ระยะและปฏิกิริยำต่อกำร
เจ็บป่วยของผู้ป่วย 

อำกำรแสดง กำรรักษำพยำบำล 

5. ระยะยอมรับ 
(Acceptance)  

 

เริ่มท าใจยอมรับได้ อารมณ์ดีขึ้นยอมรับ
ความช่วยเหลือต่างๆในการจัดการกับ
อารมณ์เศร้า หรือเตรียมตัวส าหรับความ
ตาย  รอช่ ว ง เ วล าสุ ดท้ ายของชี วิ ต      
อย่างสงบ  

ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยเริ่มผ่อนคลาย 
ยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ จึงควรหากิจกรรม 
หรือวางแผนการดูแลต่างๆ เ พ่ือเ พ่ิม
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและญาติ  

 

ปฏิกิริยาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 แต่ไม่จ าเป็นต้องพบทุกข้อในทุกคน และ
อาจจะย้อนกลับมีอาการในระยะที่ผ่านมาแล้วก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และปัจจัยที่มากระทบกับผู้ป่วยทั้ง 
5 ระยะนี้เกิดในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน ไม่พร้อมกัน บางรายอาจปฏิเสธความจริงไปตลอดชีวิต บางราย
ไม่มีบางระยะ เช่น ไม่ต่อรองใดๆ แต่เศร้าทันที ในรายที่สุขภาพจิตดีมากอาจยอมรับความเป็นจริงได้เร็ว 
และปฏิกิริยาทางจิตใจเหล่านี้อาจถดถอยย้อนกลับได้ เช่น ผู้ป่วยยอมรับได้แล้วตอนทราบผลวินิจฉัย แต่
พออาการทรุดหนักมากข้ึน เช่น เดินไม่ได้ อาจกลับมาโกรธ หรือซึมเศร้าได้ใหม่ จึงเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุม
และยืดหยุ่นมาก (ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย, อิศรางค์ นุชประยูร, พรเลิศ ฉัตรแก้ว และฉันชาย สิทธิพันธุ์, 
2551) 
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ประเด็นที่ 4 
กำรดูแลทำงสังคม 

 
 การประเมินปัญหาด้านสังคม (Social assessment) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 

1. บทบาทของผู้ป่วยในครอบครัว : ได้แก่ความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นสามีหรือภรรยาเป็นผู้หา
รายได้หลัก หรือเป็นศูนย์รวมความรักเพราะเป็นลูกคนเดียว หลานคนโปรด เป็นต้น บทบาทเหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อสภาวะทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว หรือศักยภาพในการจัดการปัญหาต่างๆ 

2. ความรักความผูกพันของผู้ป่วยกับสมาชิกในครอบครัว : ประเมินช่วงของการค้นหาความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณ ลดภาวะความรู้สึกผิดในจิตใจ  ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมองเห็นความสวยงาม
ของชีวิต  แม้ว่าจะต้องสูญเสียคนที่รัก 

3. ผู้ดูแลผู้ป่วย : การขาดผู้ดูแลผู้ป่วยจากการที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีภาระงานในขณะเดียวกัน
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักต้องการกลับไปอยู่ที่บ้าน  อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม  ท่ามกลางคนที่รัก  การประสาน
ประโยชน์ระหว่างสามฝ่ายนี้จึงต้องท าด้วยความละเอียดอ่อน 

4. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม : เป็นตัวก าหนดถึงความพร้อมในการรับผู้ป่วยกลับบ้านหรือบางครั้ง
อาจท าให้ทีมผู้รักษาเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในความต้องการของครอบครัวได้ 

5. เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม : เครือข่ายทางสังคมคือ การศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัวหรือเครือญาติ (Family / Relatives)
เพ่ือน (Friends) เพ่ือนที่ท างานหรือโรงเรียน (Work / School Associates) นักวิชาชีพ  (Professional 
Caregivers) เพ่ือนบ้าน (Neighbors) หน่วยงานหรือองค์การ หรือกลุ่มทางศาสนา เป็นต้น การค้นหา
เครือข่ายทางสังคมของผู้ป่วยและครอบครัว จะท าให้ทราบว่าผู้ป่วยได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า  
ได้รับการยกย่องจากเครือข่ายทางสังคมอย่างไร  การสนับสนุนทางสังคมจะมีผลต่อภาวะจิตใจ อารมณ์  มี
ขอบเขตครอบคลุมทั้งการให้และการรับจากบุคคลในครอบครัว  เครือข่ายทางสังคมที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือ  
อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วย  เช่น เป็นผู้ป่วยด้วยกันเอง  หรือกลุ่มอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  
เป็นต้น    

6. ความต้องการของครอบครัว : สถาบันครอบครัวมีความส าคัญกับบุคคลที่สุด  ครอบครัวจะมี
อิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ  บางครั้งผู้ป่วยจะให้ครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อาการป่วยของตน  ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจสร้างความอึดอัดใจให้ผู้ป่ วยได้  หาก
ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวสวนทางกัน  มีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว  การค้นหา
ว่าใครมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ป่วยและสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวได้  และสามารถท าให้คนนั้นเกิด
ความรู้สึกเป็นทีมเดียวกับผู้ดูแลรักษา  จะท าให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ป่วยมากที่สุด   



15 
 

ข้อควรค านึงในการประเมินด้านสังคม คือ ต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบ
ของบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ตลอดจนศาสนาและความเชื่อ  รวมถึงการรับรู้เรื่องโรค
และการเจ็บป่วยในขณะนั้น 

การประเมนิความพร้อมในการรับรู้ความจริง 
1.  ค้นหาความต้องการการรับรู้ความจริง  ว่ามีความต้องการที่จะรับรู้หรือไม่  ระดับใด  เพราะ

ผู้ป่วยและครัวบางคนไม่ต้องการรับรู้  แต่ความคิดนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป  ที่ส าคัญคือ  ความ
ต้องการของผู้ป่วยและญาติอาจสวนทางกัน  จึงต้องประสานความคิด  ประสานประโยชน์เพ่ือผู้ป่วยและ
ครอบครัว 

2.  ประเมินความรู้  และทัศนคติต่อโรคของผู้ป่วยและครอบครัว 
3.  ค้นหาและประเมินศักยภาพภายในของผู้ป่วย  คือความสามารถที่มีอยู่  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วย

สามารถจัดการปัญหา เช่น  ภาวะอารมณ์  ประสบการณ์เดิม  ลักษณะบุคลิกนิสัย  ความสามารถ เป็นต้น 
4.  ค้นหาและประเมินศักยภาพภายนอกของผู้ป่วยคือ  สภาวะแวดล้อมที่ เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ป่วย

หลังจากทราบความจริง 
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ประเด็นที่ 5  
กำรดูแลทำงจิตวิญญำณ ศำสนำ 

 
         จิตวิญญำณ คือ การให้ความหมายและคุณค่า (ทั้งในด้านบวก และลบ) แก่สิ่งต่างๆที่ได้รับรู้ ซึ่งฝัง
อยู่ในส่วนลึกของจิตใจของบุคคล และมีอิทธิพลและแรงผลักดันต่อความรู้สึก ความคิด และการกระท าของ
บุคคลนั้น (กิตติกร นิลมานัต, 2555) 

คุณสมบัติผู้ดูแลด้ำนจิตวิญญำณ 
1. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีวุฒิภาวะ และมี EQ ที่ดีมองชีวิตในเชิงบวก  
2. มีทักษะในการสื่อสาร 
3. ผ่านการอบรมด้านจิตวิญญาณ มีความรู้เรื่องศาสนาและสามารถน าความรู้มาพูดคุยกับผู้ป่วย 
แนวทำงกำรดูแลด้ำนมิติจิตวิญญำณ 
1. ผู้ที่ดูแลด้านจิตวิญญาณ สร้างสัมพันธภาพ แนะน าตัวเองกับผู้ป่วย แสดงถึงความเอาใจใส่ เอ้ือ

อาทร ห่วงใย รักษาความลับและสัญญาที่ให้ผู้ป่วย  
2. วันที่ 1 ประเมินเพ่ือคัดกรองเบื้องต้น (spiritual screening) เพ่ือค้นหาปัญหาด้านจิตวิญญาณ   

เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้ค าถาม“สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่มีความส าคัญ
ส าหรับคุณคืออะไร” หรือ “คุณคิดว่าศาสนาหรือจิตวิญญาณมีความส าคัญในชีวิตของคุณหรือไม่” และ 
“สิ่งนั้นช่วยคุณอย่างไรในขณะนี้” 

3. การสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมให้คล้ายบ้าน หรือสิ่งที่
ผู้ป่วยคุ้นเคย ในกรณีหอผู้ป่วยรวม อาจจัดเตียงให้ผู้ป่วยอยู่ในมุมที่สงบอนุญาตให้ผู้ป่วยน ารูปภาพที่ผู้ป่วย
เคารพบูชา เครื่องรางของขลัง รูปครอบครัว การเปิดโอกาสให้ญาติที่ผู้ป่วยรักเข้าไปเยี่ยม 

4.  ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณโดยใช้แบบประเมินของ นารายาซามิ (2004) เพ่ือประเมิน
ด้านความเชื่อ/ความศรัทธา/ศาสนา/สังคมและวัฒนธรรมค้นหาจัดการสิ่งที่ค้างคาใจของผู้ป่วย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมท่ีดูแลสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมตามความต้องการด้านจิตวิญาณของผู้ป่วย 

5.  การสนับสนุนพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ตามความต้องการของผู้ป่วยเช่น 
     5.1 การจัดหาหนังสือที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยคิดเชิงบวก การจัดกิจกรรมทางศาสนาตามความ

ต้องการของผู้ป่วยเช่น การฟังดนตรีบรรเลง การใส่บาตร สังฆทาน สวดมนต์ ท าวัตรเช้า-เย็น  การละหมาด 
การมีหนังสือธรรมะ คัมภีร์อัลกุระอา หรือคัมภีร์ไบเบิลเป็นต้น 
               5.2 การให้ครอบครัวที่ผู้ป่วยรักมีส่วนในการดูแล เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความเชื่อมต่อและ
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เช่น เปิดโอกาสให้ดูแล 24 ชั่วโมง การมีกิจกรรมการพูดคุยให้ผู้ป่วยได้เล่า
เรื่องราวต่างๆที่ผู้ป่วยชอบ  กิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับครอบครัว การจัดงานวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน    
การอ่านหนังสือให้ฟัง การนวด 

5.3 การจัดกิจกรรมท า Family meetingเพ่ือให้บุคคลในครอบครัวได้ขออโหสิกรรม/การให้
อภัยให้ผู้ป่วยได้การปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ 
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5.4 การใช้กิจกรรมอ่ืนๆในการบ าบัด การสัมผัสรักษา เทคนิคการผ่อนคลายการสร้าง 
จนิตภาพและ  สุคนธบ าบัด การใช้อารมณ์ขัน การคิดเชิงบวก การใช้สมาธิบ าบัด 

 

แนวทำงกำรประเมินทำงจิตวิญญำณ (Narayanasamy, 2004) 
 

ประเด็น กำรประเมิน 
ความหมายและเป้าหมาย ค ำถำม 

- สิ่งที่ท าให้ชีวิตคุณมีความหมายและเป้าหมายคืออะไร 
- สิ่งที่มีความหมายส าหรับคุณในตอนนี้มีอะไรบ้าง 
กำรสังเกต 
- ผู้ป่วยให้ความหมายของความเจ็บป่วยหรือไม่ 
- ผู้ป่วยแสดงออกถึงการมีชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมายหรือไม ่

แหล่งของความเข้มแข็ง
และความหวัง 

ค ำถำม 
- ผู้ที่มีความส าคัญในชีวิตคุณตอนนี้คือใคร 
- คุณมักหันไปขอความช่วยเหลือจากใคร 
- มีใครที่เราสามารถติดต่อได้หรือไม่ และเขาจะช่วยได้อย่างไรบ้าง 
- แหล่งของความหวังและความเข้มแข็งของคุณมีอะไรบ้าง 
- สิ่งที่สามารถช่วยคุณได้มากที่สุดเมื่อคุณรู้สึกกลัวหรือต้องการความช่วยเหลือคืออะไร 

ความรักและความสัมพันธ์ ใช้ทักษะกำรสังเกต 
- ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆรอบตัวอย่างไร  
- ผู้ป่วยแสดงความสงบหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ท าให้ผู้ป่วยสงบ 

ความเชื่อมั่นในตัวเอง ค ำถำม 
- คุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 
กำรสังเกต 
- ผู้ป่วยแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไร 
- ผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเอง 

ความกลัวและความกังวล กำรสังเกต 
- ผู้ป่วยมีความกังวลหรือกลัวหรือไม่ อะไรบ้าง 
- มีสิ่งที่อะไรที่จะช่วยลดความกลัวนั้นหรือไม่ คืออะไร 

ความโกรธ กำรสังเกต 
- ผู้ป่วยแสดงความโกรธกับสิ่งใดหรือไม่ 
- ผู้ป่วยจัดการ/ควบคุมกับความโกรธอย่างไร 

ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง
ความเชื่อทางจิตวิญญาณ
กับสุขภาพ 

ค ำถำม 
- สิ่งที่รบกวนจิตใจคุณมากท่ีสุดเมื่อเจ็บป่วยคืออะไร 
- คุณคิดว่าสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึนกับคุณคืออะไร 
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ประเด็นที่ 6  
กำรดูแลในบริบทของวัฒนธรรม ประเพณ ี

 
กำรดูแลในบริบทของวัฒนธรรมประเพณี 

มิติด้านวัฒนธรรมประเพณีมีความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เนื่องจากบุคคลได้รับ
การหล่อหลอมคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและการแสดงออกจากสังคมจากวัฒนธรรมประเพณีที่บุคคลนั้น
เติบโตมาตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นภูมิหลังทางวัฒนธรรมของบุคคลจึงมีผลต่อมุมมองเรื่องสุขภาพ ความ
เจ็บป่วย และการตาย การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีมีดังนี้ 

1.  การประเมิน ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี โดยใช้ค าถามดังนี้ 
1.1   สิ่งที่ยึดเหนี่ยวขณะเจ็บป่วย  ( ) ศาสนา  ( ) ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า ( ) วัฒนธรรม 
1.2   การเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดจากอะไร มีผลกระทบกับสิ่งยึดเหนี่ยวหรือไม่อย่างไร 
1.3   ความเชื่อเกี่ยวกับความตายตามมุมมองผู้ป่วย (เพ่ือประเมินว่าผู้ป่วยมีความคิดเชิงบวก 
       หรือเชิงลบเกี่ยวกับความตาย) 
1.4   ท่านต้องการปฏิบัติตามหลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีหรือไม่อย่างไร 

     1.5  การช่วยเหลือตามหลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี 
    (  ) บนบานศาลกล่าว 
    (  ) การบริจาคทาน 
    (  ) ปฏิบัติทางไสยศาสตร์ 
    (  ) ปัดเป่าเคราะห์ออกจากตัวผู้ป่วย  
    (  ) การกินเจ 
    (  ) มังสวิรัติ 
    (  ) ชีวจิต 

   (  ) ประกอบพิธีกรรมเพ่ือสืบชะตาให้ผู้ป่วย 
   (  ) ประกอบพิธีกรรมอ่ืนๆตามความเชื่อ…………………………………………………………. 
 

กำรดูแลในบริบทของวัฒนธรรมประเพณี เมื่อผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต 
1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ  
2. ศาสนาพุทธ แนะน าให้ญาติ บุตรหลานพูดกระซิบข้างหูผู้ป่วย ให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ผู้ป่วยได้

กระท า การระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยเคารพและอาจน้อมน าให้ผู้ตายละวางสิ่งที่ท าให้เกิดความวิตกกังวล 
และไม่ให้ร้องไห้คร่ าครวญเนื่องจากท าให้ผู้ป่วยไม่สงบ 

3. ศาสนาอิสลาม ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ำตลอดเวลำไม่ให้ผู้ป่วยลืมพระเจ้าจะ
ท าให้ผู้ป่วยพ้นความทุกข์ทรมานบรรเทาความเจ็บปวดท าให้ผู้ปฏิบัติได้บุญมากขึ้นโดยการให้บุตรการมูจับ  
(เป็นหลักปฏิบัติข้อแรกของชาวมุสลิมที่ต้องกล่าวและเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระอัลลอฮ์ )      
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การมูจับเป็นการพูดข้างๆหูให้ผู้ป่วยได้ยินทุกครั้งที่มีโอกาสเพ่ือให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบและเสียชีวิต
ภายใต้ศาสนาอิสลามและอ่านยาซีนและอ่านอัลกรุอานเป็นการอ่านให้ผู้ที่ใกล้เสียชีวิตฟังโดยเฉพาะการอ่าน
ยาซีนซึ่งเป็นบทสวดที่เป็นการขอพรต่อพระเจ้าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายมีบ่าวของพระเจ้ าคอย
คุ้มครองอย่างใกล้ชิดท าให้ไม่เจ็บปวดทรมานจากการเสียชีวิตการอ่านอัลกรุอานบทอ่ืนนั้นจะใช้อ่าน      
เมื่อผู้อ่านไม่สามารถอ่านยาซีนได้จึงเลือกอ่านอัลกรุอานให้ฟังส่วนผู้ดูแลหลักที่ไม่สามารถอ่านยาซีนหรือ
อ่านอัลกรุอ่านได้จะให้ผู้ที่มีความรู้เขียนดุอาร์ (บทสวด) เป็นภาษาอาหรับในกระดาษติดที่หัวเตียงเพ่ือให้ผู้
ที่มาเยี่ยมอ่านให้ผู้ป่วยฟังเพ่ือเป็นการขอพระต่อพระเจ้าและให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านอกจากนี้ใช้
วิธีการน าวิทยุเล็กๆที่เป็นบทสวดเปิดให้ผู้ป่วยฟังตลอดเวลาที่ผู้ดูแลไม่อยู่เสมือนว่ามีบุคคลคอยอ่าน       
อัลกรุอ่านหรืออ่านยาซีนให้ฟังอยู่ตลอดเวลาผู้ป่วยจะได้รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง  
และไม่ลืมพระเจ้าเสียชีวิตอย่างผู้นอบน้อม 

4. ศาสนาคริสต์  (คาทอลิก) ทีมสุขภาพต้องประสานให้ผู้ป่วยได้พบกับบาทหลวงในช่วงสุดท้าย
ของชีวิตเพ่ือโปรดอภัยบาป ในนามของพระเจ้าโดยบาทหลวงจะอ่านคัมภึร์ตอนที่กล่าวถึงพระเมตตาและ
การอภัยของพระเจ้า รวมทั้งการท าศีลเจิมผู้ป่วยและศีลทาสุดท้าย และศาสนาศริสต์มีความเชื่อว่าร่างกาย
ของคนตายควรได้รับความเคารพ เพราะกายคือเครื่องมือของใจในการท าความดี กายทุกส่วนต้องถูกปลุก
เพ่ือรวมกับวิญญาณอีกครั้ง ศาสนาศริสต์จึงนิยมฝังฝากดินไว้ 
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ประเด็นที่ 7  
กำรดูแลระยะก่อนตำย 

 
 การดูแลระยะก่อนตายมีความเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย แบ่งออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ 

1. ความอ่อนเพลีย : เป็นสิ่งที่ควรยอมรับ  และไม่จ าเป็นต้องให้การรักษาใดๆ ส าหรับความ
อ่อนเพลียที่เกิดข้ึน  เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ควรให้ผู้ป่วยระยะนี้ได้พักผ่อนให้เต็มที่ 

2. เบื่ออาหาร : ผู้ป่วยจะกินอาหารน้อยลง  ซึ่งความเบื่ออาหารที่เกิดขึ้นเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย  
เพราะท าให้มีสารคีโตนในร่างกายเพ่ิมขึ้น  สารคีโตนจะท าให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น  และบรรเทาอาการ
เจ็บปวดได้ 

3. ดื่มน้ าน้อยลงหรืองดดื่มเลย : ภาวะขาดน้ าที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตายไม่ท าให้ผู้ป่วยทรมานมากขึ้น  
ตรงกันข้ามกลับกระตุ้นให้มีการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน  ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น หากปาก ริมฝีปากแห้ง จมูกแห้ง  
และตาแห้ง  ให้หมั่นท าความสะอาดและรักษาความชื้นไว้  โดยอาจใช้ส าลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ าแตะที่ปาก  
ริมฝีปาก  หรือใช้สีผึ้งทาที่ริมฝีปาก  ส าหรับตาก็ให้หยอดน้ าตาเทียม 

4. รู้สึกง่วงและอาจนอนหลับตลอดเวลา : ผู้ดูแลควรให้ผู้ป่วยหลับ  ไม่ควรพยายามปลุกให้ตื่น 
5. ไม่รู้สึกตัว : ไม่ควรคิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้หรือได้ยินสิ่งที่มีคนพูดกันอยู่ข้างๆ เพราะผู้ป่วย

อาจจะยังได้ยินและรับรู้ได้  แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบได้  จึงไม่ควรพูดคุยกันในสิ่งที่จะท าให้ผู้ป่วย
ไม่สบายใจหรือเป็นกังวล 

6. การร้องครวญครางหรือมีหน้าตาบิดเบี้ยว : อาจไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดเสมอไป  แต่อาจ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง  ซึ่งแพทย์สามารถให้ยาระงับอาการเหล่านี้ได้ 

7. อาจมีเสมหะมาก : ควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูดเสมหะ  ซึ่งนอกจากไม่ได้ผลแล้วยังท าให้
ผู้ป่วยรู้สึกทรมานเพิ่มขึ้นด้วย  (เฉพาะผู้ป่วยที่ใกล้ตายเท่านั้น มิได้รวมถึงผู้ป่วยอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ดูดเสมหะ) 

 

ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนจิตใจ 
 ผู้ป่วยหนักใกล้ตายจะมีความต้องการการดูแลประคับประคองใจอย่างมาก  สิ่งที่คนใกล้ตายกลัว
ที่สุดคือการถูกทอดทิ้ง  การอยู่โดดเดี่ยว  และต้องการใครสักคนที่เข้าใจและอยู่ข้างๆ เมื่อผู้ป่วยต้องการ  
ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจมีความรู้สึกและความต้องการต่างกันไป  ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรให้โอกาสผู้ป่วยได้แสดง
ความรู้สึกและความต้องการ  โดยการพูดคุยและเป็นผู้ฟังที่ดี  และควรปฏิบัติตามความต้องการของคนใกล้ตาย  
ซึ่งหมายรวมถึงความต้องการในด้านการรักษา  ทั้งนี้ควรต้องประเมินก่อนว่า  ความต้องการนั้นเกิดจากการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานใด  หากเป็นการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของอารมณ์  ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง  ก็ควร
ชะลอการปฏิบัติไว้ก่อน  และควรให้การประคับประคองใจจนสบายขึ้น  กับทั้งให้โอกาสผู้ป่วยที่    ใกล้ตาย
เปลี่ยนความต้องการและความตั้งใจได้เสมอ 
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ประเด็นที่ 8 
 บริบทของจริยธรรมและกฎหมำย 

 
 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและจริยธรรมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายประกอบด้วย 

1. หลักเวชจริยศำสตร์ (Biomedical  ethics) ที่เกี่ยวข้อง :  หลักพ้ืนฐานทางเวชจริยศาสตร์ที่
แพทย์ใช้เป็นแนวทางก าหนดแผนการรักษาส าหรับผู้ป่วยมีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 

    1.1 หลักการท าแต่ความดี (Beneficence) 
    1.2 หลักการหลีกเลี่ยงอันตรายอันพึงเกิดกับผู้ป่วย (Nonmaleficence) 
    1.3 หลักการแห่งเสรีภาพส่วนบุคคล (Autonomy) 
    1.4 หลักการแห่งความยุติธรรม (Justice) 
2. สิทธิผู้ป่วย (Patients Bill of right) : เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพกับผู้ป่วย  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจอันดี  และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน   แพทยสภา  สภา -
การพยาบาล  สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา  คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  จึงได้
ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ (สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ) 

3. กำรแสดงควำมยินยอมหลังกำรบอกกล่ำว (Informed Consent) : การขอให้ผู้ป่วยแสดง
ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวอธิบายจากแพทย์จนเข้าใจแล้ว  มีองค์ประกอบส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

    3.1 ความสามารถในการตัดสินใจ 
    3.2 การตัดสินใจโดยปราศจากการกดดัน 
    3.3 เนื้อหาและความครอบคลุมของข้อมูลที่ให้ (หรือได้รับ) 

 ความยินยอมอาจท าได้หลายวิธี  เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบของการให้การยินยอมทางการ
แพทย์ไว้เฉพาะ  ในทางปฏิบัติจึงมีการขอและให้การยินยอมหลายรูปแบบได้แก่ 

-  การยินยอมด้วยวาจา : ซึ่งการยินยอมนี้แพทย์ควรบันทึกลงในเวชระเบียนและให้มีพยาน เช่น 
พยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงและร่วมรับฟัง  ลงลายมือชื่อเป็นพยานด้วย 

-  การยินยอมด้วยการแสดงออก  
-  การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
การขอให้ผู้ป่วยหรือญาติลงลายมือชื่อในเอกสารใบยินยอมหรือปฏิเสธการรักษา (Informed 

Consent) ควรเน้นที่กระบวนการ  กล่าวคือ  ให้ข้อมูลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนส าหรับการตัดสินใจ   ซ่ึง
รวมถึงผลดี  ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน  และผลที่ตามมา (โดยเฉพาะกรณีการปฏิเสธการรักษา) 

4. กำรแสดงเจตจ ำนงเกี่ยวกับแผนกำรรักษำพยำบำล  เม่ือตนเองอยู่ในภำวะที่ตัดสินใจไม่ได้
แล้วในอนำคต (Advance  Directives) : โดยใช้หลักการแห่งเสรีภาพส่วนบุคคล  ซึ่งให้ความส าคัญกับ
การเคารพในเสรีภาพและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย  โดยเสรีภาพในที่นี้หมายถึงเสรีภาพในการตัดสินใจ  และ
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เสรีภาพในการกระท าตามความประสงค์หรือความตั้งใจของผู้ป่วย  โดยให้ความส าคัญแก่สิทธิของผู้ป่วย  
แต่ผู้ป่วยต้องมีความสามารถพอในการที่จะตัดสินใจ นั่นคือ 

- ไม่มีความเจ็บปวดและอาการทางกายอื่นๆท่ีมากจนท าให้ผู้ป่วยอยากตาย 
- ไม่มีโรคซึมเศร้า 
- ไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
- ไม่อยู่ในภาวะ Delirium , Dementia , Coma หรือภาวะอ่ืนที่ไม่สามารถให้การตัดสินใจได้ 
- ไม่ถูกบังคับ เช่น จากญาติพ่ีน้อง 

 ดังนั้นจึงการก าหนด “Advance  directives”หรือ “การแสดงเจตจ านงเกี่ยวกับแผนการ
รักษาพยาบาล  เมื่อตนเองอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วในอนาคต” โดยมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

4.1 Living will : คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า  ซึ่งในหลายประเทศมี
กฎหมายรับรองในเรื่องนี้  ส าหรับประเทศไทยได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวในร่างพรบ . สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 โดยในมาตรา 12 ได้บัญญัติว่า  

“บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการ
ตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน  หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้”  

การด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง   

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่า
การกระท านั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง 
 ดังนั้น Living will จึงเป็นการให้ผู้ป่วยได้เขียนแสดงความต้องการว่าเขาเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธ
การรักษา การผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆโดยสามารถให้ pain medicationแม้ว่ามันจะท าให้ชีวิตสั้นลงก็ตาม 

4.2 Durable power of attorney (DPA) for health care : เป็นการให้ผู้ป่วยระบุ
บุคคลที่ให้ช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการรักษา  เมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้บนพ้ืนฐานของ
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย 

4.3 Conversation : บทสนทนาที่ผู้ป่วยพูดคุยกับญาติพ่ีน้อง  เพ่ือน  แพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับ
แผนการรักษาที่ผู้ป่วยต้องการ  เมื่อตนเองอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วในอนาคต  เป็นรูปแบบของ 
Advance  Directives ที่ใช้กันบ่อยที่สุด 

4.4 Written directives : เป็นการระบุจุดยืนของตัวผู้ป่วยเอง  โดยอาจไม่ได้กล่าวถึง
แผนการรักษาจ าเพาะที่ผู้ป่วยต้องการหรือมีความประสงค์ให้กระท าต่อตนเอง 
 ผู้ป่วยที่ได้แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าต้องการตายอย่างมีศักดิ์ศรีและขอปฏิเสธการรักษาด้วย
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน  ซึ่งไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ (แต่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน) ทั้งนี้รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพ  การใส่ท่อหลอดลมคอ  และการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ในกรณีเช่นนี้
หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักเวชจริยศาสตร์พ้ืนฐานทั้ง        
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4 ประการแล้ว จะต้องอธิบายให้ครอบครัวและญาติของผู้ป่วยได้ทราบถึงผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น
เสียก่อน จากนั้นหากครอบครัวและญาติยังยืนยันที่จะปฏิเสธการรักษาดังกล่าว แพทย์ควรถือปฏิบัติดังนี้ 

ก) มีหลักฐานที่สามารถให้ความเห็นได้ว่าผู้ป่วยหมดโอกาสฟ้ืนอีก 
ข) มีญาติใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยได้  ว่าไม่ต้องการอยู่ในสภาพ

เช่นนั้น 
ค) หากญาติในข้อ ข) ประสงค์จะรับผู้ป่วยกลับ  หรือประสงค์จะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ  

โดยเขียนหนังสือเป็นหลักฐานไว้ 
 การปฏิบัติของแพทย์เพ่ือให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายด้วยความสงบนี้ถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อทั้งแพทย์  
ผู้ป่วย  ครอบครัวและญาติ  มีความเข้าใจตรงกันว่าการตายของผู้ป่วยเป็นไปตามธรรมชาติและตัดสินใจ
ร่วมกันว่าจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในขอบเขตเพียงใด  แตกต่างจากกรณีที่แพทย์ฉีดยาหรือให้ยา เพ่ือให้
ผู้ป่วยตายโดยไม่มีความเจ็บปวด หรือที่เรียกว่า การุณยฆาต (mercy killing) ซึ่งเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็น
เรื่องท่ีมิอาจกระท าได้  แม้ว่าในบางประเทศจะมีกฎหมายอนุญาตโดยเฉพาะก็ตาม 
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กำรดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ำย 
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กำรดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ำย  

ควำมหมำยของผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ำย 
ตามมาตรฐานสมาคมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในเด็กของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 

ประเทศอังกฤษ (The Association for Children’s Palliative Care and British Royal College of 
Pediatricians and Child Health) ได้แบ่งกลุ่มโรคในเด็กที่จ ากัดอายุขัย ดังนี้ 

๑. โรคที่คุกคามต่อชีวิต  อาจหายได้จากการรักษาแต่ก็มีโอกาสล้มเหลว การพยากรณ์โรคไม่แน่นอน  
การรักษาล้มเหลว ได้แก่ โรคมะเร็งในระยะสุดท้าย หรือมีพยากรณ์โรคเลว หัวใจพิการแต่ก าเนิดที่ซับซ้อน 
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เฉียบพลันรุนแรง  ทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีอายุน้อยมาก สภาวการณ์ท างาน
ของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว 

๒. โรคหรือภาวะที่ท าให้ผู้ป่วยมีอายุขัยสั้น และต้องการการดูแลอย่างมากเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถมี
กิจกรรมได้ตามควรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง  
การติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ ภาวการณ์หายใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังชนิดที่ไม่
สามารถปลูกถ่ายไตได้ ภาวะทางเดินอาหารสั้นซึ่งมีผลต่อโภชนาการอย่างรุนแรง ซิสติกไฟโบรซิส 

๓. โรคที่มีการด าเนินโรคเลวลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีหนทางรักษาให้หาย เช่น ภาวะผิดปกติ
เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานและเมตาบิลิซึมอย่างรุนแรง  ความผิดปกติของโครโมโซม อาทิเช่น กลุ่ม
อาการดาวน์  โรคกระดูกเปราะจากพันธุกรรมผิดปกติชนิดรุนแรง 

๔. ภาวะหรือโรคท่ีไม่สามารถฟ้ืนคืนตัวเป็นปกติได้ แต่โรคคงตัวไม่ลุกลาม มีความต้องการการดูแล
สุขภาพที่ซับซ้อนและอาจมีภาวะแทรกซ้อนคุกคามชีวิต เช่น ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง ภาวะ
สมองพิการ ภาวะคลอดก่อนก าหนดที่ส่งผลให้ปอดและอวัยวะหลายส่วนท างานผิดปกติ 
 

ควำมเข้ำใจและปฏิกิริยำของเด็กเกี่ยวกับควำมตำย  
จะช่วยเด็กและครอบครัวได้  ผู้ท างานต้องมีความรู้เรื่องความเข้าใจของเด็กเก่ียวกับความตายและ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาการแสดงออกแตกต่างไปตามความเข้าใจของเด็ก โดยขึ้นอยู่กับอายุ ความคิดและ
พัฒนาการทางอารมณ์   
   

  ตำรำงท่ี ๑ ควำมเข้ำใจ เรื่องควำมตำย ในเด็กแต่ละวัย และ ปฏิกิริยำต่อควำมตำย 

 
อำยุ (ปี) 

 

 
ควำมเข้ำใจ  (concept) 

 
ปฏิกิริยำต่อควำมตำย 

 ยังไม่มีความเข้าใจเรื่อง concept ของ เป็นความรู้สึก ไม่สบายตัว จากความเจ็บป่วย 
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๐-๒ ปี 
 

ความตาย เข้าใจว่าความตาย คือ การถูก
พลัดพราก ทอดทิ้ง ไม่มีคนดูแล   

ปวด เหนื่อย หิว  รวมทั้งเริ่มมีความกังวลต่อ
การแยกจาก  

   
 

อำยุ (ปี) 
 

 
ควำมเข้ำใจ  (concept) 

 
ปฏิกิริยำต่อควำมตำย 

 
๒-๖ ปี 

 

การตายเป็นสิ่งชั่วคราว กลับฟ้ืนคืนได้ 
เหมือนนอนหลับไป ความตายคือถูก
ลงโทษ ยังมี magical thinking โดย
เข้าใจว่าสิ่งที่ตนคิดจะเกิดข้ึนจริง 

นอกจากความไม่สบายตัวจากความเจ็บป่วย  
มีความกังวลต่อการแยกจากมากข้ึน  
มีพฤติกรรมถดถอย งอแง อ้อนมากขึ้น 

 
๖-๑๑ ปี 

 

เริ่มเข้าใจว่ามีสาเหตุน าไปสู่ความตาย 
(causality) และ ตายแล้วไม่สามารถฟ้ืน
ได้อีก (irreversibility) ร่างกายหยุด
ท างาน (finality) แต่ยังไม่เข้าใจเรื่อง
ความตายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เกิดกับทุกคน (universality) ชัดเจนพอ 

กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย กลัวเจ็บ 
มีพฤติกรรมถดถอยเป็นเด็กเล็ก ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว เนื่องจากไม่
สามารถท าอะไรด้วยตัวเองได้ตามวัย อย่างที่
เคยท าได้ หรือ แสดงออกมาเป็นอาการ 
ทางกายอ่ืนๆ 

 
๑๑ ปีขึ้นไป 

 

มีความคิดรวบยอด และ ความคิด 
เชิงนามธรรมแบบผู้ใหญ่ มีความคิด 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายครบ
สมบูรณ์ รู้ว่าคนทุกคนต้องตาย 

กลัวอันตรายที่เกิดกับร่างกาย วิตกกังวล 
ซึมเศร้า   

 

การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายมักเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัว เพราะเด็กต้องแยกจากเพ่ือนและ
ผู้ปกครองมาอยู่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโลกที่ไม่คุ้นเคยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ
ได้แก่  

 ความโกรธ ทั้งต่อตัวโรค พ่อแม่ และ แพทย์ผู้ดูแล 
 ความกลัว ทั้งต่อการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียความสามารถที่จะท าสิ่งต่างๆที่

เคยท าได้ ความเจ็บปวดทางร่างกาย การต้องอยู่คนเดียว และ กลัวในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแน่ 
 ความอาย ต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ภายนอก การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
 ความรู้สึกผิด โดยเฉพาะในเด็กโตจะรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของพ่อแม่ ท าให้พ่อแม่ล าบาก 
 ความเศร้า จากการสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ประเด็นที่ ๑ แนวทำงช่วยเหลือตำมระดับควำมคิด 
ในเด็กเล็ก ความทุกข์ใจมาจาก ความรู้สึกไม่สบายตัว เจ็บปวดทางร่างกาย และ การพลัดพราก 

การช่วยเหลือเด็กจึงเป็นการให้เด็กได้รู้สึกสบายตัว เจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และ ได้อยู่ใกล้ๆ คนที่รัก 
ผู้ดูแลมากที่สุด รวมทั้งการกระตุ้นให้ครอบครัวจัดกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมให้ใกล้เคียงปกติ เพ่ือให้เด็กมี
โอกาสได้ฝึกทักษะที่เหมาะสมตามวัย   
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ในเด็กวัยอนุบาล นอกจากการลดความไม่สบายทางกายที่เกิดจากโรค ให้เด็กได้อยู่กับผู้ดูแลมาก
ที่สุด และการให้เด็กมีกิจวัตรประจ าวันตามปกติแล้ว การช่วยให้เด็กเข้าใจสาเหตุของการป่วยให้ถูกต้องว่า
ไม่ได้เป็นจากการถูกลงโทษ ก็จะช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์และความต้องการของตนเองได้มากขึ้น 

ในเด็กโต และ วัยรุ่น ถึงแม้จะไม่มีคนบอก เด็กมักจะรู้ว่า ตนเองก าลังจะตายจากปฏิกิริยาของ  
คนรอบขา้ง พ่อแม่ แพทย์ การรักษา ยา ที่ดูเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสังเกตเห็น เปรียบเทียบ กับเด็กคนอ่ืนๆ 
ที่ป่วยเหมือนกัน การช่วยเหลือเด็กในวัยนี้จึงมีการพูดคุยกับเด็กมากขึ้น ถึงเรื่องการเจ็บป่วยและการรักษา 
โดยควรบอกเด็กตามความเป็นจริงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และให้เด็กมีความหวังอยู่เสมอ ถามความคิดเห็น
ของเด็กมากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด ความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้น นอกจากการพูดคุย  
อาจใช้การวาดรูป ท างานศิลปะต่างๆ และ การเล่น  และให้เด็กได้รู้ว่า เป็นเรื่องปกติถ้าจะรู้สึกโกรธ กลัว 
หรือ เศร้า ให้เด็กมีโอกาสถามค าถามที่ยังคงค้างคาใจ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างความรู้สึก ถึงความส าเร็จ 
หรือ ความรู้สึกว่าตนเองยังสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ และช่วยให้เด็กยังคงมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 
  ในเด็กวัยรุ่นควรเคารพในความเป็นส่วนตัว และส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง 
ไม่ต้องพ่ึงพิงตามวัย เพ่ือให้เด็กสามารถรักษาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีพลังใจในการเผชิญกับ 
ความตาย 
 

ประเด็นที่ ๒ กระบวนกำรช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
แบ่งกระบวนการช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ 

 ระยะที่ ๑  กำรช่วยเหลือประคับประคองและเตรียมตัวส ำหรับผู้ป่วยและครอบครัวก่อนที่ผู้ป่วย
จะเสียชีวิต รายละเอียดการดูแลทั้งเด็กและครอบครัว เน้นไปท่ี 

 การท า Counseling ครอบครัว เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต  
คือ กินอาหารลดลง อ่อนแรง หายใจผิดปกติ นอนมากข้ึน เพ่ือให้ญาติลดความกังวลใจ 

 ปรับการรักษาเป็นวิธีที่ท าให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและสบายที่สุด เช่น ได้ฟังเพลงที่ชอบ  
อ่านหนังสือที่ต้องการ เพ่ิมการสัมผัสใกล้ชิด เป็นต้น และให้ยาเพ่ือลดอาการจากภาวะแทรกซ้อน และ 
จัดการกับความเจ็บปวด 

 ดูแลจิตใจทั้งพ่อแม่ เด็ก ให้มีโอกาสระบายความรู้สึก ปรับเปลี่ยนความคิดให้ถูกทาง 
จนยอมรับ เข้าใจ ปรับอารมณ์ และคลายความวิตกกังวล และช่วยให้เด็กและครอบครัวยอมรับกับความ
ตายที่จะมาถึง 

 ประเมินครอบครัว ส่งเสริมความใกล้ชิดของครอบครัว  เน้นการท ากิจกรรมร่วมกัน 
กับครอบครัว เพ่ือความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใสและมีประโยชน์  และส่งเสริมให้พ่อแม่สามารถด าเนินชีวิต
และท างานได้ตามปกติ 

 ส่งเสริมให้เด็กท าสิ่งที่ยังค้างคาตามความต้องการ 
 ส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เพ่ือท าจิตใจมั่นคง สงบ พิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ   

และยอมรับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตและให้ท าดีต่อผู้อ่ืนตามความสามารถเท่าที่ท าได้  ซึ่งจะเป็นการใช้เวลา
ที่เหลืออย่างมีคุณค่า 

 เตรียมการและวางแผนการช่วยเหลือร่วมกันระหว่างทีมแพทย์และพ่อแม่เมื่อถึงเวลา 
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End of Life (no CPR, การเข้าห้องแยกเพ่ือความเป็นส่วนตัว การยุติการรักษาท้ังหมด ให้เหลือไว้แต่
น้ าเกลือ oxygen เป็นต้น) 
 
 
 ระยะที่ ๒ End of Life ระยะใกล้ควำมตำย  รายละเอียดการดูแลทั้งเด็กและครอบครัว เน้นไปท่ี 

 แจ้งให้พ่อแม่ทราบว่าเวลาที่จะจากกันใกล้เข้ามา 
 การให้การรักษาตามอาการโดยอาการที่พบบ่อยคือ อ่อนแรง ง่วง ผิวหนัง 

เปลี่ยนแปลง  dyspnea, ความเจ็บปวด,  กังวล หงุดหงิดง่าย และเสมหะมาก รวมถึงการท า no CPR 
ตามท่ีตกลงไว้ 

 การย้ายเข้าห้องแยกหรือกลับบ้านเพื่อให้ privacy แก่ครอบครัว 
 พิธีกรรมทางศาสนา  ตามความเชื่อ 
 อธิบายข้อมูลและขั้นตอนในกรณีที่ต้องการท า autopsy หรือ tissue donation 

 ระยะที่ ๓ Bereavement Careชีวิตหลังจำกเด็กจำกไป รายละเอียดการดูแลครอบครัวเน้นไปที่ 
 การสื่อสาร ติดต่อเชื่อมโยงกับครอบครัวในช่วงหลังความตายเป็นระยะ 
 การส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจของครอบครัว 
 พิธีกรรมทางศาสนา เน้นการยอมรับความจริง การให้อภัยและการก้าวต่อไปข้างหน้า 

ของคนในครอบครัว 
 

ประเด็นที่ ๓ กำรจัดกำรควำมปวดในผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ำย 
อาการปวดเป็นอาการที่พบในบ่อยในเด็กป่วยระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายแก่ผู้ป่วย  

ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล การควบคุมอาการปวด
ได้ดีจะท าให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ การปล่อยให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานอยู่
กับอาการปวดโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือนั้นถือเป็นการไม่เคารพสิทธิผู้ป่วยและเป็นความบกพร่องในด้าน
จริยธรรมและมนุษยธรรมอีกด้วย 

อุปสรรคของการจัดการความปวดให้ได้ผลดีนั้นอาจเกิดจากความเชื่อหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
บางอย่าง เช่น ความเชื่อที่ว่าเด็กเล็กไม่สามารถจดจ าความปวดที่เกิดขึ้นได้จึงไม่ต้องรักษา หรือเด็ก  
ไม่สามารถบอกระดับความเจ็บปวดของตนได้อย่างถูกต้อง หรือความกลัวว่าเด็กจะติดยาหากได้รับการ
รักษาด้วยยามอร์ฟีน เป็นต้น ดังนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
และจะได้ถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย 

การจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการประเมินความปวด (pain assessment) 
และการให้การรักษา (pain management) 
 

กำรประเมินควำมปวด 
ประกอบด้วยการประเมินด้านคุณลักษณะ  (qualitative assessment) ได้แก่ การประเมินต าแหน่ง 

ลักษณะของการปวด ฯลฯ เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการปวดอันจะน าไปสู่การให้การรักษาที่ถูกต้อง และการ
ประเมินด้านปริมาณ (quantitative assessment) ได้แก่ การประเมินระดับหรือความรุนแรงของ 
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ความปวด (pain intensity) ซึ่งจะช่วยในการให้การรักษาและติดตามการรักษา การประเมินความปวด 
ในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากการพัฒนาด้านการตอบสนองต่อความปวด รวมถึงการสื่อสาร
และการแสดงออกที่เป็นไปตามวัย ดังนั้นการประเมินความรุนแรงของความปวดจึงสามารถท าได้ 
โดยการเลือกใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับอายุ ตัวอย่างดังตารางที่ ๒ 
ตำรำงท่ี ๒  แสดงเครื่องมือที่ใช้วัดควำมปวดในเด็กตำมวัยท่ีได้มำตรฐำน 

ทำรกแรกเกิดและทำรก 
(Composite pain 

measures) 

เด็กก่อนวัยเรียน 
(Behavioral 
measures) 

เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
(Self-report) 

PIPP CHEOPS VAS 
NIPS FLACC Wong-Baker Faces Scale 
CRIES OPS FPS-R 
  NRS 

 PIPP = Premature Infant Pain Profile, NIPS = Neonatal Infant Pain Profile, CHEOPS = 
Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale, FLACC = Face Legs Activity Cry 
Consolability, VAS = Visual Analog Scale, FPS-R = Faces Pain Scale-Revised, NRS = Numeric 
Rating Scale, OPS = Objective Pain Scale 
หมำยเหตุ ควรเลือกใช้ self - report ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องมือได้ (gold standard) 
 

การประเมินควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบด้วย นอกเหนือจากการ
ประเมินความรุนแรงของความปวดโดยใช้เครื่องมือ ควรระลึกอยู่เสมอว่าพฤติกรรมของเด็กอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากอาการปวด เช่น อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ วิตกกังวล 
ซึมเศร้า หรือการอยู่กับอาการปวดมาเป็นเวลานาน ฯลฯ ท าให้เด็กอาจนอนนิ่งทั้งที่ปวดมาก อาจท าให้
เจ้าหน้าที่ประเมินความปวดได้ไม่ถูกต้อง จึงควรเชื่อในค าพูดที่เด็กบอกและจะต้องมีทักษะในการสื่อสารกับ
เด็กในวัยต่างๆ บางครั้งอาจต้องสื่อสารผ่านผู้ปกครอง บางครั้งการให้เด็กเขียนบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับ
ความปวดของตนเอง (pain diary) ก็จะท าให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับความปวดได้ดี 

ควรสอบถามเกี่ยวกับความปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกรายเมื่อเริ่มเข้ารับการรักษา หากพบว่ามี
อาการปวดควรประเมินความปวดในด้านคุณลักษณะ และปริมาณ (ความรุนแรง) และประเมินซ้ าเป็นระยะ 
หรือเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเพื่อเป็นการติดตามผลการรักษา และจะต้องบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย 

 

๑. การรักษาอาการปวด 
 อาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาการของโรคที่
เป็นมากขึ้นและกระจายลุกลาม การกดทับเส้นประสาทของเนื้องอก การอักเสบติดเชื้อ ภาวะแทรกซ้อน
จากการรักษาด้วยเคมีบ าบัด/การฉายรังสี การผ่าตัด การท าหัตถการเพ่ือการตรวจวินิจฉัย/การรักษา ฯลฯ 
ก่อนที่จะให้การรักษาควรจะต้องหาสาเหตุของความปวดเพ่ือที่จะได้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้      
จะกล่าวถึงความปวดจากโรคมะเร็งและหลักการรักษาโดยจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของยาและขนาดยา 
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 ในการรักษาความปวดนั้นจะต้องท าความเข้าใจกับผู้ป่วยและผู้ปกครองในเรื่องเป้าหมายของการ
รักษา ระดับความปวดที่ยอมรับได้และพึงพอใจ วิธีการและยาตลอดจนวิธีที่จะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาจาก
ความปวดและความทุกข์ทรมาน ซึ่งแนวทางการรักษาความปวดจากมะเร็งนั้นต้องประกอบด้วยการรักษา
โดยใช้ยา (pharmacological management) และไม่ใช้ยา (non-pharmacological management) 
ควบคู่กันไป 
 

      ๒. การรักษาโดยใช้ยา หลักในการใช้ยารักษาความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก คือ 

     ๑. “ตำมล ำดับขั้น” ให้ยาระงับปวดตามความรุนแรงของอาการปวดตามล าดับขั้น ดังรูปที่ ๑ 

 
 ภำพที่ 2 ล าดับขั้นของการใช้ยาระงับปวดโดยองค์การอนามัยโลก 

ตำรำงท่ี ๓ ตัวอย่ำงรำยกำรยำส ำหรับรักษำควำมปวดเนื่องจำกมะเร็ง 

ชนิดยำ ตัวอย่ำงยำ 
Non - opioids Acetylsalicylic acid (ASA),  

Paracetamol, Ibuprofen, 
Indomethacin, Naproxen, Diclofenac 

Opioidsส าหรับอาการปวดเล็กน้อย 
ถึงปานกลาง 

Codeine, Tramadol 

Opioids ส าหรับอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง Morphine, Methadone, 
Hydromorphone, Pethidine, 
Buprenorphine,Fentanyl (transdermal) 

Opioid antagonist Naloxone 
Antidepressants Amitryptyline, Imipramine 
Anticonvulsants Carbamarzepine, Valproic acid 
Corticosteroids Prednisolone, Dexamethasone 
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 ๒. “ตำมเวลำ ”   ควรบริหารยาโดยก าหนดเวลาของมื้อยาให้คงที่ตามคุณสมบัติของยานั้นๆ 
และปรับยาตามอาการของผู้ป่วยโดยเพ่ิมช้าๆจนผู้ป่วยสบาย ไม่ควรบริหำรยำเป็น prn บางรายอาจต้องมี
การเพ่ิมยามื้อพิเศษ (rescue dose) เพ่ือบรรเทาอาการ breakthrough pain ซึ่งยานี้ควรจะเป็นยาที่ออก
ฤทธิ์เร็ว และใช้ขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใช้ตามปกติทุก 4 ชั่วโมง ให้เสริมจากยาที่บริหารตาม
เวลากรณีที่มีความปวดเพ่ิมมากข้ึนเป็นช่วงๆ 
 ๓. “ตำมวิธีกำรบริหำรยำที่เหมำะสม”  เด็กมักจะต่อต้านการบริหารยาที่ท าให้มีความ
เจ็บปวดเกิดมากข้ึน เช่น บริหารเข้ากล้ามหรือเข้าทางหลอดเลือดด า  )กรณีที่ต้องเจาะเข็มน้ าเกลือใหม่  (การ
บริหารโดยการกินเป็นวิธีที่ยอมรับได้ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลที่บ้าน แต่หากมีปัญหาในการ
บริหารโดยการกิน ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป อาจมีวิธีทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การบริหารต่อเนื่องทางหลอด
เลือดด าหรือเข้าใต้ชั้นผิวหนัง การใช้ยาชนิดแผ่นแปะผิวหนัง ฯลฯ 
 4. “ตำมควำมเหมำะสมของเด็กแต่ละคน” เด็กแต่ละคนมีความต้องการยาระงับปวดที่ต่างกัน 
การวางแผนการรักษาจึงต้องพิจารณาเป็นรายๆไปตามความเหมาะสม 
 

ข้อควรระวังในกำรใช้ยำ 
  การใช้ pethidine ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดมีการสะสมของ toxic metabolite จึง 

ควรหลีกเลี่ยง 
  1. ควรให้การรักษาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา opioid ได้แก่ท้องผูก อาการคลื่นไส้ 
อาเจียน อาการคัน ควบคู่กันไปเพื่อควบสุขสบายของผู้ป่วย และสังเกตุอาการง่วงหลับหรือการหายใจลดลง
ซึ่งเป็นอาการของการได้รับยามากเกินไป 
  2. ความกลัวว่าผู้ป่วยจะติดยาเป็นอุปสรรคส าคัญของการบริหารยาให้ได้ประสิทธิภาพ 
หากเราให้การระงับปวดที่ดีผู้ป่วยก็จะไม่เรียกร้องขอยาระงับปวด 
  3. หากผู้ป่วยได้รับยาระงับปวดชนิด opioid นานเกิน ๗-๑๐ วัน จะมีอาการ withdrawal  
symptom เมื่อหยุดยาโดยทันที ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จึงควรค่อยๆปรับลดยาวันละ ๑๐% 

 
   ๒. การรักษาโดยไม่ใช้ยา 

การรักษาความปวดโดยไม่ใช้ยานับเป็นส่วนส าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งควรต้องท า
ควบคู่กันไปกับการรักษาโดยการใช้ยา สามารถแบ่งออกๆได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 Supportive therapy: ส่งเสริมการดูแลด้านจิตสังคม ช่วยเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและครอบครัว 
ได้แก่ family – centered care, การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเข้าอกเข้าใจ การให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวได้มี
โอกาสตัดสินใจในการเลือกการรักษา การเล่น 
 Cognitive therapy: ใช้ความคิดและจินตนาการของผู้ป่วยในการน าพาตนเองออกจากความ
เจ็บปวดไปสู่สิ่งที่พึงพอใจ ได้แก่ distraction, imagery, hypnosis, music 
 Behavioral therapy: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดปวด ได้แก่ การฝึกสมาธิ การฝึกการ
หายใจเพื่อความผ่อนคลาย 
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 Physical therapy: ใช้ประสาทสัมผัสอ่ืนๆช่วยในการลดปวด ได้แก่ การสัมผัส การนวด การใช้
ความร้อน/ความเย็น aromatherapy, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 
 

ประเด็นที่ 4 กำรช่วยเหลือด้ำนจิตใจ อำรมณ์ และสังคม 
 การสูญเสียลูกเป็นความเครียดของพ่อแม่ในระดับสูงสุด ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ไปยาวนาน  
การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดูแลหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการดูแล
ทางการแพทย์ ทางจิตใจอารมณ์ ทางสังคม ทางจิตวิญญาณ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก
และครอบครัว ช่วยขจัดความเจ็บปวดหรือกังวลใจ ยืดเวลาที่มีความหมายให้แก่เด็ก ให้การดูแลจนเด็กลา
จากไป และดูแลครอบครัวต่อเนื่องไปจนผ่านพ้นความเศร้าโศกจากการสูญเสีย  

การที่เด็กและครอบครัวผ่านภาวะยากล าบากต่างๆ นับตั้งแต่เด็กเริ่มเจ็บป่วย จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์จิตใจตลอดเวลา การช่วยเหลือทางจิตใจอารมณ์และสังคม โดยบุคลากรทางสุขภาพจิตและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง จึงควรประกอบด้วย 

 การประเมินสภาพจิตเด็กและครอบครัว 
 การวินิจฉัยภาวะทางจิตใจและโรคที่เก่ียวข้องทางจิตเวช 
 การท าจิตบ าบัดเด็กและสมาชิกในครอบครัว 
 การให้ยารักษาทางจิตเวช 
 การให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัว 
การประเมินเด็กและครอบครัวในหัวข้อดังกล่าว ควรท าเป็นระยะต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย 

ระหว่างรักษา ระหว่างการติดตามระยะยาว เมื่อโรคกลับซ้ า ระหว่างการรักษาประคับประคองไปจนถึง
ระยะหลังการจากลา ในช่วงการปรับตัวต่อการสูญเสีย 

 

ประเด็นที่ 5 กำรช่วยเหลือด้ำนจิตวิญญำณ 

ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริง แต่คนส่วนใหญ่มักไม่อยากพูดถึง และยิ่งความตายในเด็กอายุ  
ยังน้อย ยิ่งจะไม่ค่อยนึกถึงเลย คนเป็นพ่อแม่มีแต่วางแผนอนาคตของลูกอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีการเตรียมใจ
ไว้ก่อนส าหรับการสูญเสียบุตรอันเป็นที่รัก หรือแม้แต่ความเจ็บป่วยรุนแรงเรื้อรัง น้อยนักที่คิดว่าจะเกิด
ขึ้นกับครอบครัวของตน แต่เมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือกับความ
เจ็บป่วยกับความสูญเสีย จะทุกข์ใจแค่ไหน จะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เผชิญอยู่ บางครอบครัวเครียดจนไม่
เป็นอันท าอะไร พอลูกป่วยพ่อแม่ป่วยด้วย ปู่ย่า ตา ยาย ป่วยตามด้วย  

      แผนการรักษาอีกมิติหนึ่งของ palliative care คือ ส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เพ่ือท าจิตใจมั่นคง สงบ 
และยอมรับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต หนึ่งในหกอันดับแรกความต้องการของพ่อแม่เมื่อลูกอยู่ในภาวะวิกฤต
ใกล้ตาย คือต้องการให้พระหรือผู้น าทางศาสนามาช่วยชี้ทางให้วิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี  ส าหรับผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายซึ่งเเพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจกลับ
จะมีความส าคัญยิ่งกว่า  เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้น 
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หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตและท่านยังได้ให้แนวทางส าหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายส าหรับแพทย์ พยาบาลและญาติที่ต้องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย 
ดังนี้ 

 1. ให้ควำมรักและควำมเห็นอกเห็นใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้า
เท่านั้น หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัว เช่น ความกลัวตาย กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวที่จะตายอย่างโดดเดี่ยว
อ้างว้าง ความรักและก าลังใจจากลูกหลาน ญาติมิตรเป็นสิ่งส าคัญในยามนี้ เพราะสามารถลดทอนความกลัว
และช่วยให้เกิดความม่ันคงในจิตใจได้  
 2. ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับควำมตำยที่จะมำถึง การรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้
ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอ้ืออ านวยอยู่ แต่มีผู้ป่วยจ านวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ว่าจนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้ว การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป
โดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ย่อมท าให้เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลง  
 3. ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ดีงำม การนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบ 
ท าให้ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลง และสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้น  
 4. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้ำงคำใจ เมื่อผู้ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งจะท า
ควาามทุกข์แก่จิตใจและท าให้ไม่อาจตายอย่างสงบได้ก็คือ ความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง ความห่วง
กังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการปลดเปลื้องอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท าให้
ผู้ป่วยทุรนทุราย หนักอกหนักใจ พยายามปฏิเสธความตายและตายอย่างไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึง
ความทุกข์อย่างมากแล้วในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติด้วยแทนที่จะเป็นสุคติ 
 5. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวำงสิ่งต่ำงๆ การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่ยู่เบื้องหน้า 
เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่ง
บางอย่าง ไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้อาจจะได้แก่ ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพย์สมบัติ การงานหรือโลก
ทั้งโลกที่ตนคุ้นเคย ความรู้สึกยึดติดอย่างแน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่มิได้มีความรู้สึกผิ ดค้างคา
ใจ เมื่อเกิดแล้วย่อมท าให้เกิดความกังวล ควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้น 
ญาติมิตร แพทย์พยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากท่ีสุด 
 6. สร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมสงบ งดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วย งดการถกเถียงในหมู่ญาติ 
พ่ีน้องหรือร้องห่มร้องไห้ ซึ่งมีแต่จะเพ่ิมความวิตกกังวลและความขุ่นเคืองใจแก่ผู้ป่วย เพียงแค่ญาติมิตร
พยายามรักษาจิตใจของตนให้ดีไม่เศร้าหมองสลดหดหู่ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มาก 
 7. กล่ำวค ำอ ำลำ ขณะที่ผู้ป่วยก าลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นล าดับ หากลูกหลาน 
ญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวค าอ าลา ขอให้ตั้งสติระงับความโศกเศร้า จากนั้นกระซิบข้างหูพูดถึงความรู้สึกดีๆ 
ที่มีต่อเขา ชื่นชมและขอบคุณในความดีที่เขาได้กระท า พร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดที่ล่วงเกิน จากนั้นน้อมจิต
ผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะน าให้เขาปล่อยวางในสิ่งต่างๆ ทั้งหลายลงเสียอย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใด ๆ
อีกเลย แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ 



กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

 Spiritual support 

 

 

      

    

การจัดกิจกรรมเพ่ือนสุนัขส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากผู้ป่วยระยะสุดท้ายบางรายจะมี
ความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง  และเม่ือได้มีโอกาสที่จะลูบสัมผัสหรือได้เล่นกับสุนัขก็จะเกิดความสุข  ใน
บางครั้งก็ลืมความทุกข์ทางกายและทางจิตใจ 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อนสุนัข 



 

 

         

                  

 จัดมุมศิลปะส าหรับผู้ป่วยและครอบครัว  เพ่ือให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน  และเป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ไดส้ังเกต เห็นแง่มุมความคิดทั้งเรื่องราวด้านลบด้านบวก ความ
เจ็บปวด หรือความภาคภูมิใจของผู้ป่วยผ่านงานศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมศิลปะผ่อนคลาย 



 

                           

             

        ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ความปรารถนาครั้งสุดท้ายว่า “ ถ้ามีโอกาส... สิ่งที่ปรารถนา...
คือการได้ใส่ชุดเจ้าสาว ..” ดังนั้นการที่ท าให้ผู้ป่วยได้ท าในสิ่งที่มีความหมายตามความปรารถนา       
ครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย โดยจัดงานแต่งงาน ท าให้ผู้ป่วยมีความสุขและได้ท าในสิ่งที่ตนปรารถนาเป็นครั้ง
สุดท้ายก่อนเสียชีวิต   

 

 

 

 

 

 

โครงการ Last wish 



 

       

        

  พิธีอุปสมบทของลูกชายของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและได้ท าบุญเลี้ยงฉลองพระใหม่ที่หอผู้ป่วย ท า
ให้ผู้ป่วยมีความปลื้มปิติในวาระสุดท้ายของชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Last wish 



  

 

    

        

         

 กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ลอยกระทง รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่วันสงกรานต์ เป็น
กิจกรรมที่ผู้ป่วยไม่สามารถท ากิจกรรมได้ขณะอยู่โรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม และอาจเป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย กิจกรรมภายในครอบครัว เช่น กิจกรรมวัน
เกิด ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม Last birthday ส าหรับผู้ป่วย 

 

กิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 



 

   

     

 พิธีกรรมทางศาสนาส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้แก่ การท าบุญใส่บาตรตอนเช้า การท า
สังฆทาน และการใส่บาตรตามวันส าคัญต่างๆ ท าให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน 

เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการตอบสนองความผาสุกด้านจิตวิญญาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทางศาสนา 



 

 

                              

       

   

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตใน
ระยะสุดท้ายที่บ้านและผู้ป่วยจะได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และมีเยี่ยมครอบครัวหลังผู้ป่วย
เสียชีวิต 

 

 

Home care 



 

 

      
  

          

   

  

Healing Environment 



 

การจัดสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะคล้ายบ้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางความรัก ความอบอุ่น สานสัมพันธ์
ในครอบครัว และเป็นการเสริมพลังผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ และ
เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านอย่างมีความสุขจนวาระสุดท้าย 

 

 

 

            

     เป็นการนวดกระตุ้นระบบไหลเวียนและการใช้สมุนไพร เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลับ
สบายและขับถ่ายได้ดีขึ้น 

 
 

Complementary and Alternative medicine 
(CAM) 



  

 

         

 

 

ท ากิจกรรมกับผู้ป่วยและครอบครัว เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง กิจกรรมอาชีวบ าบัด พูดคุยและ
อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟังในห้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเพลิดเพลินไม่รู้สึกเหงาว้าเหว่ 

Volunteer 
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             แบบประเมินระดับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
( Palliative Performance Scale version 2 ) (PPS v2) 

ระดับ
PPS v2 

การเคลื่อนไหว การปฏิบัติกจิกรรมและ การ
ด าเนินโรค 

การดูแลตนเอง การรับประทาน
อาหาร 

ระดับความรูส้ึกตัว 

100% เคลื่อนไหวปกต ิ ท ำกิจกรรมและท ำงำนไตำมปกติ 
ไม่มีอำกำรของโรค 

ท ำได้เอง ปกติ รู้สึกตัวด ี

90% เคลื่อนไหวปกต ิ ท ำกิจกรรมและท ำงำนได้ตำมปกต ิ
มีอำกำรของโรค    บำงอำกำร 

ท ำได้เอง ปกติ รู้สึกตัวด ี

80% เคลื่อนไหวปกต ิ ต้องออกแรงอย่ำงมำก               
ในกำรท ำกิจกรรมตำมปกติ           
มีอำกำรของโรคบำงอำกำร 

ท ำได้เอง ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวด ี

70% ควำมสำมำรในกำร
เคลื่อนไหวลดลง 

ไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ         
มีอำกำรของโรคอย่ำงมำก 

ท ำได้เอง ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวด ี

60% ควำมสำมำรถในกำร
เคลื่อนไหวลดลง 

ไม่สำมำรถท ำงำนอดเิรก/    งำน
บ้ำนได้ มีอำกำรของโรคอย่ำงมำก 

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
เป็น    ครั้งครำว 

ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือสับสน 

50% นั่ง/นอน          
เป็นส่วนใหญ ่

ไม่สำมำรถท ำงำนได้เลย              
มีกำรลุกลำมของโรคมำกข้ึน 

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ในกำรปฏิบัติกิจกรรม
บำงอย่ำง 

ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือสับสน 

40% นอนอยู่บนเตียง          
เป็นส่วนใหญ ่

ท ำกิจกรรมได้น้อยมำก                 
มีกำรลุกลำมของโรคมำกข้ึน 

ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
เป็น   ส่วนใหญ ่

ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดี หรือ ง่วงซึม 

+/- สับสน 

30% อยู่บนเตียง          
ตลอดเวลำ 

ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมใดๆ                 
มีกำรลุกลำมของโรคมำกข้ึน 

ต้องกำรกำรดูแลทั้งหมด ปกติหรือลดลง รู้สึกตัวดีหรือ ง่วงซึม 

+/- สับสน 

20% อยู่บนเตียง          
ตลอดเวลำ 

ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมใดๆ                 
มีกำรลุกลำมของโรคมำกข้ึน 

ต้องกำรกำรดูแลทั้งหมด จิบน้ ำไดเ้ล็กน้อย รู้สึกตัวดีหรือ ง่วงซึม+/- 
สับสน 

10% อยู่บนเตียง          
ตลอดเวลำ 

ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมใดๆ                 
มีกำรลุกลำมของโรคมำกข้ึน 

ต้องกำรกำรดูแลทั้งหมด รับประทำนไมไ่ด้(บ้วน
ปำกได้เท่ำนั้น) 

ง่วงซึม หรือไม่
รู้สึกตัว+/- สับสน 

0% เสียชีวิต - - - - 

หมายเหตุ +/- หมำย  ถึง อำจมี หรือไมม่ีอำกำร 
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แบบประเมินความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (กรณีกลับบ้าน) 

กิจกรรม มาก ปานกลาง น้อย หมายเหตุ 

1.ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลและอำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง     

2.ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรดูแลผู้ป่วย     

3.ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลด้ำนร่ำงกำยอย่ำงเหมำะสม     

4.ทีมรักษำพยำบำลท ำให้ท่ำนรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วำงใจ     

5.ท่ำนได้รับควำมสะดวกและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย     

6.ท่ำนได้รับกำรตอบสนองตำมประเพณี ควำมเชื่อและศำสนำอย่ำงเหมำะสม          
ในระหว่ำงอยู่โรงพยำบำล 

    

7.ท่ำนได้รับควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลผู้ป่วยเมื่อต้องกลับไป    อยู่
ที่บ้ำน 

    

8.ท่ำนได้รับกำรช่วยเหลือ/แนะน ำ/อ ำนวยควำมสะดวกเมื่อท่ำนมีปัญหำ         

9.ท่ำนพึงพอใจต่อกำรดูแลผู้ป่วยของทีมผู้รักษำพยำบำลโดยรวม     
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Edmonton  Symptom  Assessment  Scale  (ESAS)Log 

 

 ชื่อ-สกุล………………………….. …………………………….. อำยุ…………ปี        

HN………………….DX………………………………………………. 

 

 

 

 

 



ยา  Prn  1………………………………………

2……………………………………………….. 2………………………………………

3……………………………………………….. 3………………………………………
วันที่

เวลา 
scale

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ยาPain
ยา Prn

sedation score
  respirations  
  signature

site

characterize

time

s=ผู้ปว่ยก ำลังหลับพักผ่อน สำมำรถปลุกต่ืนได้ไม่ยำกไม่ต้องกำรยำแก้ปวด

sedation score =2+RRน้อยกว่า10/min รายงานแพทย์ทราบ

sedation  หมายถึงระดับความง่วงซึม
0=ไม่ง่วงเลย อำจนอนหลับตำ แต่รู้ตัว ต่ืนอยู่ พูดคุยโต้ตอบ

3=ง่วงอย่ำงมำก ปลุกต่ืนยำกมำก หรือไม่ต่ืน ไม่โต้ตอบ

แบบบันทึกการให้ยาระงับปวด
ช่ือ.........................................................อาย.ุ...........ปี HN………………DX…………………………………Metastasis……………………………………………………………....

                           ระดับความปวดทีต่้องการ......................

1=ง่วงเล็กน้อย นอนหลับ ๆต่ืน ปลุกต่ืนง่ำย ตอบค ำถำมได้อย่ำงรวดเร็ว
2=ง่วงพอควร อำจหลับตำอยู่ แต่ปลุกต่ืนง่ำย พูดคุยได้สกัครู่ก็หลับ

                    ระดับความปวดเมือ่แรกรับ.....................

                   ระดับความปวดเมือ่จ าหน่าย....................

(cont.)

ยาpainทีไ่ด้รับในปัจจุบัน       1.....................................................................

กรมการแพทย์
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แบบประเมินความเสี่ยงผลัดตกหกล้ม ( Risk Fall Assess Form ) 
            Name...............................................................................Age........................HN……………………WARD……………………………… 
  

Risk Factor Scale 
Score Patient score 

Morse Fall  Risk Score  Date……….. Date……….. Date……….. Date……….. Date……….. Date……….. 

History of  Fall 
Yes 25       
No 0       

Secondary Diagnosis 
Yes 15       
No 0       

Ambulatory Aid 
Furniture 30       
Crutches/Cane/Walker 15       
None/ Bed rest/ Wheel chair/ Nurse 0       

IV /Injection plug Yes 20       
 No 0       
Gait / Transferring Impaired 20       
 Weak 10       
 Normal / Bed rest / Immobile 0       
Mental  Status Forgets / Limitations 15       
 Oriented  to Own Ability 0       

คะแนนรวม        
 

 Morse Fall  Score Date………. Date………. Date………. Date………. Date………. Date………. 
ความเสี่ยงสูง ≥45       
ความเสี่ยงปานกลาง 25 – 44       
ความเสี่ยงต่่า 0 - 24       

หมายเหตุ 
ใช้แบบประเมินตาม 
Morse Fall Risk 
Assessment 
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แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับตาม  Braden’s  Score  
 
 

 Name……………………………………………………. Age…………………… ปี HN………………….……….Ward……………………………… 
 

คะแนน Score 
วันที่ประเมิน  เดือน......................พ.ศ. ............ 

            

การรับรู ้

ปกติ 4             
สับสนสื่อสารไม่ได้บางครั้ง 3             
ตอบสนองความเจ็บปวด 2             
ไม่ตอบสนอง 1             

การเปียกชุ่มของ
ผิวหนัง 

ปกติ 4             
เปียกชุ่มบางครั้ง 3             
เปียกชุ่มบ่อย 2             
เปียกชุ่มตลอดเวลา 1             

การท ากิจกรรม ปกต ิ 4             
เดินได้ระยะสั้น/ต้องพยุง 3             
ทรงตัวไม่อยู/่ใช้รถเข็น 2             
อยู่บนเตียงตลอด 1             

การไดร้ับอาหาร ปกติ 4             
Feed  ได้หมด/กินได้ > ½  ถาด 3             
Feed  ได้บางครั้ง/กินได้  ½  ถาด 2             
NPO/กินได้  < 1/3  ถาด 1             

การเคลื่อนไหว ปกติ 4             
เปลี่ยนท่าได้บ่อยครั้ง 3             
เปลี่ยนท่าได้บางครั้ง 2             
เปลี่ยนท่าไมไ่ด ้ 1             

การเสยีดส ี ไม่มีปญัหา 3             
เสียดสี / ลื่นไหลได้ง่าย 2             
กล้ามเนื้อหดเกร็ง 1             

คะแนนรวม (6-23   คะแนน)              
ผู้บันทึก               

  
หมายเหตุ   ใช้ประเมินผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกดิแผลกดทับ  ได้แก่  ผู้ป่วยท่ีถูกจ ากัดการเคลื่อนไหว , ผู้ป่วยไม่รูส้ักตัว , ผูป้่วยท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีปญัหาระบบประสาทและไขสันหลังท าให้มีอมัพาตทั้งตัว  ครึ่งท่อน  ครึ่งซีก , ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไปท่ีช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้หรือมีความจ าเสื่อม , ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมะเร็งที่มีทุพโภชนาการ / ภาวะซีด / ระดับอลับูมินในเลือดต่ า , ผู้ป่วยระยะวิกฤต , ผูป้่วยหลัง
ผ่าตัดทีไ่ดร้ับยาระงับความรู้สึกและช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ 
 ผู้ป่วยท่ีมีคะแนน  Braden’s  Score  <  16  ต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ 
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q 

Name………………………………………Age………ปีHN………..…………Ward…………............... 

ค าแนะน า    ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับค าตอบของผู้รับบริการ 

( ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ  า  ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม) 

ค าถาม มี ไม่ม ี

1. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี  ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่   

2. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี  ท่านรู้สึกเบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่   

 

การแปลผล และการดูแล 

 ถ้าตอบว่า “ ไม่มี ” ทั ง 2 ข้อถือว่า ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 

 ถ้าตอบว่า “ มี ”   ข้อใดขอ้หนึ่ง หรือทั ง 2 ข้อหมายถึง มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะเป็น

โรคซึมเศร้า   ให้ประเมิน 9Q ต่อ หรือ ส่งพบกลุ่มงานจิตเวช 
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q 

Name………………………………………Age………ปีHN………..…………Ward…………............... 

ค าแนะน า    ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับค าตอบของผู้รับบริการ 

                    ( ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ  า  ไมค่วรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม) 

ค าถาม 

ช่วง 2 สัปดาหท์ี่ผ่านมารวมวันนี ท่านมีอาการเหล่านี บ่อยแค่ไหน 

 

ไม่มีเลย 

มีอาการ 

บางวัน 

(<7 วัน) 

บ่อย 

(>7 วัน ) 

ทุกวัน 

1.เบื่อ ๆไม่สนใจอยากท าอะไร     

2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้     

3.หลับยาก หรือหลับหลับตื่นๆหรือหลับมากไป     

4.เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง     

5.เบื่ออาหาร หรือกินมากไป     

6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือท าให้ตนเองหรือ

ครอบครัวผิดหวัง 

    

7.สมาธิไม่ดีเวลาท าอะไร เช่นดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือท างานที่

ต้องใช้ความตั งใจ 

    

8.พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอ่ืนสังเกตเห็นได้ หรือ

กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 

    

9.คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าตายไปคงจะดี     

รวมคะแนน  



กรมการแพทย ์

 การแปลผล 

- ช่วงคะแนน  7-12   คะแนน   เป็นโรคซึมเศร้าระดับน้อย          ให้การปรึกษา          

- ช่วงคะแนน  13-18 คะแนน  เป็นโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง                   

- ช่วงคะแนน  >19   คะแนน เป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง 

หมายเหตุ :   ช่วงคะแนน  > 7คะแนน ท าแบบประเมนิ 8Q ต่อ 

 

ส่งพบจิตแพทย์ 



กรมการแพทย ์

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q 

 Name………………………………………Age………ปี HN………..…………Ward…………...............ค าแนะน า    
ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับค าตอบของผู้รับบริการ 

                    ( ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ  า  ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม) 

ค าถาม ไม่ใช่ ใช่ 

1. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี คิดอยากตายหรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า   

2. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี อยากท าร้ายตนเองหรือท าให้ตนเองบาดเจ็บ   

3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี คิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตาย 

(ถ้าใช่ ..ถามต่อว่าท่านสามารถควบคุมความคิดหรือจะไม่ท าตามความคิดนั น) 

  

4. ในช่วง1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย   

5. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี เตรียมการที่จะท าร้ายตนเองโดยตั งใจว่าจะให้ตายจริงๆ   

6. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั งใจที่จะให้เสียชีวิต   

7. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี พยายามฆ่าตัวตายโดยตั งใจที่จะให้ตายจริงๆ   

8. ตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย   

รวมคะแนน   

    

 การแปลผล 

-ช่วงคะแนน 1- 8 คะแนน      มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายน้อย                                          

-ช่วงคะแนน 9-16  คะแนน   มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายปานกลาง 

-ช่วงคะแนน >17   คะแนน   มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูง                                        

ให้การปรึกษา          

ควร Admit 



แบบทดสอบ MMSE – Thai 2002* 
Mini – Mental State Examination : Thai version (MMSE – Thai 2002) 

1. Orientation for time ( 5 คะแนน )    บันทึกค ำตอบไว้ทุกครั้ง  คะแนน  
(ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน)     (ทั้งค ำตอบที่ถูกและผิด)  
1.1 วันนี้วันที่เท่ำไร      ………………………..       
1.2 วันนี้วันอะไร      ………………………..       
1.3 เดือนนี้เดือนอะไร      ………………………..       
1.4 ปีนี้ปีอะไร       ………………………..       
1.5 ฤดูนี้ฤดูอะไร      ………………………..       
2. Orientation for place ( 5 คะแนน ) (ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
(ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน  
2.1 กรณีอยู่ที่สถำนพยำบำล  
2.1.1 สถ ำนที่ตรงนี้เรียกว่ำ อะไร และ......ชื่อว่ ำอะไร   ………………………..       
2.1.2 ขณะนี้ทำ่นอยู่ที่ชั้นที่เท่ำไรของตัวอำคำร  ………………………..       
2.1.3 ที่อยู่ในอ ำเภอ -เขตอะไร     ………………………..       
2.1.4 ที่นี่จังหวัดอะไร     ………………………..       
2.1.5 ที่นี่ภำคอะไร      ………………………..       
2.2 กรณีท่ีอยู่ที่บ้ำนของผู้ถูกทดสอบ  
2.2.1 สถำนที่ตรงนี้เรียกว่ำอะไร และบำ้นเลขที่อะไร  ………………………..       
2.2.2 ที่นี่หมู่บ้ำน หรือละแวก/คุ้ม/ย่ำน/ถนนอะไร   ………………………..       
2.2.3 ที่นี่อ ำเภอเขต / อะไร     ………………………..       
2.2.4 ที่นี่จังหวัดอะไร      ………………………..       
2.2.5 ที่นี่ภำคอะไร      ………………………..       
3. Registration ( 3 คะแนน )  
 ต่อไปนี้เป็นกำรทดสอบควำมจ ำ ดิฉันจ ำบอกชื่อของ 3 อย่ำง คุณ (ตำ , ยำย....) ตั้งใจฟังให้ดีนะ  
 เพรำะจะบอกเพียงครั้งเดียว ไม่มีก ำรบอกซ้ ำอีก เมือ ผม (ดิฉัน) พูดจบ ให้ คุณ(ตำ,ยำย....)  
พูดทบทวนตามที่ได้ยิน ให้ครบ ทั้ง 3 ชื่อ แล้วพยำมจ ำไว้ให้ดี เดี๋ยวดิฉันจะถำมซ้ ำ  
* กำรบอกชื่อแต่ละค ำให้ห่ำงกันประมำณหนึ่งวิน ำที ต้องไม่ช้ ำหรือเร็วเกินไป ( ตอบถูก 1 ค ำได้ 1 คะแนน )  

ดอกไม้  แม่น้ ำ  รถไฟ  ………………………..    
* ในกรณีที่ท ำแบบทดสอบซ้ ำภำยใน 2 เดือน ให้ใช้ค ำว่ำ 

ต้นไม้  ทะแล  รถยนต์  ………………………..    
4. Attention/Calculation ( 5 คะแนน ) (ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

ข้อนี้เป็นกำรคิดเลขในใจเพ่ือทดสอบสมำธิ คุณ (ตำ,ยำย....) คิดเลขในใจเป็นไหม ?  
ถ้ ำตอบคิดเป็นท ำข้อ 4.1 ถ้ ำตอบคิดไม่เป็นหรือไม่ตอบให้ท ำข้อ 4.2  

4.1 “ข้อนี้คิดในใจเอำ 100 ต้ัง ลบออกท่ีละ 7  
ไปเรื่อยๆ ได้ผลเทำ่ไรบอกมำ   …… …… …… …… …… …… …… ……    
บันทึกค ำตอบตัวเลขไว้ทุกครั้ง (ทั้งค ำตอบที่ถูกและผิด) ท ำท้ังหมด 5ครั้ง  
ถ้ ำลบได้ 1,2,หรือ3 แล้วตอบไม่ได้ ก็คิดคะแนนเท่ำที่ท ำได้ ไม่ต้องยำ้ยไปท ำข้อ 4.2  



4.2 “ผม (ดิฉัน) จะสะกดค ำว่ำ มะนำว ให้คุณ (ตำ , ยำย....) ฟังแล้วให้คุณ (ตำ , ยำย....) สะกดถอยหลังจำก
 พยัญชนะตัวหลังไปตัวแรก ค ำว่ำมะน ำวสะกดว่ำ มอม้ำ-สระอะ-นอหนู-สระอ ำ-วอแหวน ไหนคุณ    
 (ตำ,ยำย....)สะกอถอยหลัง ให้ฟังซิ    ……  ……  ……  ……  ……  

ว ำ  น ะ  ม  
5. Recall ( 3 คะแนน)  
 เมื่อสักครู่ที่ให้จ ำของ 3 อย่ำงจ ำได้ไหมมีอะไรบ้ำง” ( ตอบถูก 1 ค ำได้ 1 คะแนน )  

ดอกไม้  แม่น้ ำ  รถไฟ  ………………………..    
 ในกรณีที่ท ำแบบทดสอบซ้ ำภำยใน 2 เดือน ให้ใช้ค ำว่ำ  

ต้นไม้  ทะแล  รถยนต์  ………………………..    
6. Naming ( 2 คะแนน)  
6.1 ยื่นดินสอให้ผู้ถูกทดสอบดูแล้วถำมว่ำ  

“ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร”    ………………………..    
6.2 ชี้นำฬิกำข้อมือให้ผู้ถูกทดสอบดูแล้วถำมว่ำ 

“ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร”    ………………………..    
7. Repetition (1 คะแนน)  
 (พูดตำมได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน)  
 ตั้งใจฟังผม (ดิฉัน) เมื่อผม (ดิฉัน) พูดข้อควำมนี้  
 แล้วให้คุณ (ตำ,ยำย)พูดตำม ผม (ดิฉัน) จะบอกเพียงครั้งเดียว  

“ใครใคร่ขำยไก่ไข”   ………………………..    
8. Verbal command ( 3 คะแนน)  
 ข้อนี้ฟังค ำสั่ง “ฟังดีๆ นะเดี๋ยวผม (ดิฉัน)จะส่งกระดำษให้คุณ แล้วให้คุณ (ตำ , ยำย....)  
 รับด้วยมือขวำ พับครึ่งกระดำษ แล้ววำงไว้ที.่...........”(พ้ืน,โต๊ะ,เตียง)  
 ผู้ทดสอบแสดงกระดำษเปล่ำขนำดประมำณ เอ-4 ไม่มีรอยผับ ให้ผู้ถูกทดสอบ  

รับด้วยมือขวำ พับครึ่ง วำงไว้ที”่(พ้ืน,โต๊ะ,เตียง) ………………………..    
9. Written command (1 คะแนน)  
 ต่อไปเป็นค ำสั่งที่เขียนเป็นตัวหนังสือ ต้องกำรให้คุณ (ตำ , ยำย....) อ่ำน  
 แล้วท ำตำม (ตำ , ยำย....) จะอ่ ำนออกเสียงหรืออ่ ำนในใจ  
 ผู้ทดสอบแสดงกระดำษท่ีเขียนว่ำ “หลับต ำได้ หลับต ำได้….……………………..   
10. Writing (1 คะแนน)  
 ข้อนี้จะเป็นค ำสั่งให้ “คุณ (ตำ , ยำย....) เขียนข้อควำมอะไรก็ก็ที่อ่ำนแล้วรู้เรื่อง  
 หรือมีควำมหมำยมำ 1ประโยค” ...............................  
 ประโยคมีควำมหมำย     ………………………..    
11. Visuoconstruction (1 คะแนน)  
 ข้อนี้เป็นค ำสั่ง “จงวำดภำพให้เหมือนภำพตัวอย่ำง”  

(ในช่องว่ำงด้ ำนขวำของภำพตัวอย่ำง)   ………………………..    
 
 
 

 



จุดตัดส ำหรับคะแนนที่สงสัยภำวะสมองเสื่อม  
ระดับกำรศึกษำ      จุดตัด   คะแนนเต็ม  
- ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้)  < 14   23  
(ไม่ต้องท ำข้อ 4,9,10)  
- เรียนระดับประถมศึกษำ    < 17   30  
- เรียนระดับสูงกว่ำประถมศึกษำ    < 22   30 

 

 

 



กรมการแพทย ์

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณะ 

           เขียนที่ 

                                                                              วันที่.............................................................. 

ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล)……………………………………………………………………อายุ……….…..  ปี 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………..……………………………………….………………… 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………………….…….…………………… 

เบอร์โทรศัพท์……………………………………………เบอร์ท่ีท างาน……………….………….………… 

                       ขณะข้าพเจ้าท าหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์  และมีความประสงค์ท่ีจะแสดง
เจตนาที่จะขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ  ไม่ต้องการให้มีการใช้เครื่องมือใด ๆ กับข้าพเจ้า  เพื่อยืดการตายออกไป
โดยไม่จ าเป็นและเป็นการสูญเปล่า  แต่ข้าพเจ้ายังคงได้รับการดูแลตามอาการ 

                  . เมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือ 

                  . เมื่อข้าพเจ้าๆได้รับทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไม่อาจได้รับการรักษาให้หายได้ 

 ข้าพเจ้าขอปฏิเสธการรักษาดังต่อไปนี้ ( เลือกได้มากกว่า  1  ข้อ และให้ลงชื่อก ากับหน้าข้อที่ท่านเลือก  ) 

การเจาะคอเพ่ือใส่ท่อช่วยหายใจ 

การใช้เครื่องช่วยหายใจ 

การให้สารอาหารและน้ าทางสายยาง 

การเข้ารักษาในห้อง ไอ.ซี.ยู.(I.C.U ) 

การกระตุ้นระบบไหลเวียน 

กระบวนการฟ้ืนชีพเมื่อหัวใจหยุด 

การรักษาโรคแทรกซ้อนด้วยยาหรือวิธีการรักษาใด ๆ 

......................................................................................................................... .................................... 

................................................................................................. ............................................................ 

 

 

 

 



กรมการแพทย ์

ข้าพเจ้าขอให้สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม  
ต่อไปนี้  

ความประสงค์ท่ีจะเสียชีวิตที่บ้าน 

การเยียวยาทางจิตใจ ( กรุณาระบุ  เช่น การสวดมนต์ การเทศนาของนักบวช ) 

…………………………………………………………………………………………………… 

                ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (  ชื่อ -นามสกุล ) …………………....…………………………………… 
 ในฐานะบุคคลใกล้ชิด (ถ้ามี) เป็นผู้แสดงเจตนาแทน   เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามปกติ  
เพ่ือท าหน้าที่อธิบายความประสงค์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า  หรือปรึกษาหารือกับแพทย์ในการวางแผน 
การดูแลรักษาต่อไป 

 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือแสดงเจตนาต่อหน้าพยาน  และท าส าเนาเอกสารมอบหมายให้บุคคลใกล้ชิด   
และพยานเก็บรักษาไว้  เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเมื่อข้าพเจ้าถูกน าตัวเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาล 
                                                                               ผู้แสดงเจตนา
..............................................................ลงชื่อ 

บุคคลใกล้ชิด..............................................................ลงชื่อ 
พยาน..........................................................................ลงชื่อ 
พยาน..........................................................................ลงชื่อ 

ผู้ใกล้ชิด (ท าหนังสือที่อธิบายความประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้ท าหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ
ผู้ประกอบการวิชาชัพเวชกรรมที่ดูแลข้าพเจ้า เช่น  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  บุตร  พี ่ น้อง  หรือบุคคลอ่ืนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  ไว้วางใจกัน) 

 ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................มีความสัมพันธ์เป็น.................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................เบอร์โทรศัพท.์........................................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.................................................................................................................................................. 
พยานคนที่ ๑  ชื่อ-นามสกุล...............................................................มีความสัมพันธ์เป็น...............................หมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน....................................................เบอร์โทรศัพท์…………………………. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้.......................................................... ....................................................................................... 
พยานคนที่ ๒ ชื่อ-นามสกุล................................................................มีความสัมพันธ์เป็น..............................หมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน....................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้................................................................................................................................................ 
 

                             
ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์หนังสือนี้แทนผู้ท าหนังสือแสดงเจตนา 
ชื่อ-นามสกุล................................................................มีความสัมพันธ์เป็น......................................................หมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้................................................................................................ .................................................. 
 
(  ผู้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ฯ สามารถเลือกใช้หนังสือแสดงเจตนาแบบใดก็ได้  ) 



กรมการแพทย์ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความเจ็บปวด 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………...……………………………….อายุ……….ปี HN…………………………….. 

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.............................................. 

ท าเครื่องหมาย/ในช่องการประเมิน 

รายการ พอใจมาก 
(2) 

พอใจปาน
กลาง (1) 

ไม่พอใจ 
0 

1.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับการเอาใจใส่ 
   พูดคุยซักถามเกี่ยวกับความเจ็บปวด 

   

2.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับยาบรรเทาปวด    
3.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับค าแนะน า เพ่ือบรรเทาอาการ 
ปวด 

   

4.ท่านพึงพอใจกับการควบคุมอาการปวดขณะอยู่รพ. 
 ครั้งนี ้

   

5.ท่านพึงพอใจต่อคู่มือการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มMorphine    
  

 

 

ข้อเสนอแนะ            
.......................................................................................................................................... .................................... 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

                                                                                                                          ขอบคุณคะ่ 

 

 

  



กรมการแพทย์ 

การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว 

ชื่อ -  สกุล .....................................................................อายุ........... ปHีN ………………………………….. 

วันที่Admit /รับย้าย................................................ วันทีจ่ าหน่าย.................................................... 

บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  

ชื่อ - สกุล........................................................... .................................................... อายุ .....................ป ี

เกี่ยวข้องเป็น ............................................................   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ................................................................ 

 

 
 

วันที่สอน/แนะน า 

ครั้งที่ .................. 
วันที่............................. 

ครั้งที.่................... 
วันที่............................... 

หมายเหตุ 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

ดี 
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. การดูแลความสะอาดร่างกาย (การอาบน้ า  สระ
ผม  ปากฟัน  เล็บ   อวัยวะสืบพันธุ์ ) 

   
   

 

2. การเปลี่ยนเสื้อผ้าและเครื่องนอน        
3. การขับถ่าย 
 การท าความสะอาดหลังขับถ่าย 
 การดูแล  Retained  

foley’s   cath.  / on urostomy 
 การดูแล  On Colostomy 

   

   

 

4.  การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร 
 การรับประทานอาหารปาก 
 ให้อาหารทางสายยาง........................... 

   
   

 

5.  การพลิกตะแคงตัว / ป้องกันแผลกดทับ        
6.  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย        
7. การท าแผล....................................................        
8. การให้ยา        
9. การป้องกันการติดเชื้อ        
10.การสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไข้สูง เหนื่อย        
11.การจัดการอาการปวด 
 การใช้ยากลุ่มมอร์ฟีน 
 การเปลี่ยนแผ่นยา  Duragesic   

   
   

 

12.  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะท้องผูก        
13. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย/ใกล้เสียชีวิต 

   
   

 

ลงช่ือผู้รับการสอน / ผู้สอน            / /  



1 

 

แบบประเมินความปวด 

โครงการพฒันาการดูแลเดก็ป่วยระยะสุดท้าย สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี 

(Pain assessment form for Palliative Care) 

ช่ือ-สกุล…...................................................................... อาย.ุ...............  Palliative care case No. .................................... 

HN………………………. AN ………………… ward…………………  

วนัท่ี...................................... แพทย์เจ้าของไข้......................................หน่วย...................................... 

Brief Hx, Physical exam and investigation 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pain assessment 

Location 

 



2 

 

Quality (characteristics, onset, duration etc.)……………………………………………………………………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Nociceptive  somatic visceral  Neuropathic 

Pain score:  present…….……...….... pain at rest .…….…….….. worst pain…….……..………acceptable pain ………..…………… 

Aggravating factor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relieving factor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Other symptoms ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Previous treatment 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plan 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมนิ …………………………………………………………………………….. 

      วนัท่ี ............................................... เวลา .......................................... 

 

 

 



1 

 

แฟ้มผู้ป่วยโครงการพัฒนาการดแูลเดก็ป่วยระยะสุดท้าย 

สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี 

(palliative care case file) 

ช่ือ – สกุล ............................................................ อายุ .......................... ช่ือเล่น................... วันเกดิ  ............. 

HN ………………………………………………  วันที่เข้าโครงการ............................................ 

การวนิิจฉัย (primary diagnosis) ………………………………………………………………………………………… 

วันที่วนิิจฉัย  (date of diagnosis) ……………………………… แพทย์เจ้าของไข้ ................................................. 

ช่ือ-สกุลของผู้ดูแล............................................................... เก่ียวข้องเป็น   บิดา   มารดา   อ่ืนๆ ระบ.ุ.......... 

นับถือศาสนา   พทุธ      คริสต์      อิสลาม      อ่ืนๆ ระบ.ุ............. 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได้........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ บ้าน .................................................  มือถือ .................................................................. 

บุคลากรผู้ดูแล

สหสาขาวชิาชีพ 

ช่ือบุคลากร ตาํแหน่ง เบอร์โทรตดิต่อ

แพทย์เจ้าของไข้    

พยาบาล    

Case coordinator 

 

1. 

2. 

 

เภสัชกร    

นักสังคมสงเคราะห์    

นักกจิกรรม/คุณครู    

Pain team    

Spiritual team    

Palliative care case No. __ _ _ _ / _ _ 



2 

 

ประวัตกิารรักษาในโรงพยาบาล 

Admission 

ครัง้ที่ 

หอผู้ป่วย Admission date Discharge date summary 

   

   

   

   

   

 

Result 

    Cure       expire 

 

Palliative care case No. __ _ _ _ / _ _ 
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