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บทนํา 

ผูปวยระยะสุดทายหรือผูปวยหมดหวัง หรือผูปวยใกลตาย เปนบุคคลที่เผชิญกับความตาย และ

ตองการการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษที่ผูใหการดูแลตองเรียนรูและเขาใจในบริบท เพื่อใหการดูแลที่เปนองครวม 

องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  โดยมุงที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของทั้งผูปวยและ

ครอบครัว ซึ่งเผชิญหนากับโรคที่คุกคามตอชีวิต  (Life–threatening illness)  ไมวาจะเปนโรคใด   โดยเนนที่การ

ดูแลรักษาอาการที่ทําใหทุกขทรมาน ทั้งอาการเจ็บปวยทางกาย ปญหาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แบบองครวม    

แพทยและพยาบาล มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทายใหจากไปอยางสงบ (peaceful 

death) หรือการตายอยางสมศักดิ์ศรี พยาบาลตองมีความรูความเขาใจเรื่องแนวทางและการปฏิบัติการใหการดูแล

ผูปวยระยะสุดทายเพื่อใหไดรับการดูแลที่ครอบคลุมทั้ง  4 ดาน ไดแก ดานรางกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ

รวมถึงมีการสงตอสูชุมชนใหมีการดูแลตอเนื่องและไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นทีมการดูแลผูปวยระยะสุดทายจึงไดจัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย ใหมีการใหการดูแลในแนวทางเดียวกันและเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดทายของชีวิต 
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นโยบายและแนวทางการปฏิบัต ิ

เรื่อง “ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  (Palliative  care ) 

1. เปาหมาย                    

 1.1 เพื่อเปนแนวทางสําหรับบุคลากรในการจัดการดูแลและชวยเหลือผูปวยที่อยูในระยะคุกคามชีวิต 

 2.2 เพื่อใหผูปวยและญาติที่อยูในระยะคุกคามชีวิต ไดรับการดูแลแบบองครวม 

 1.3 เพื่อใหผูปวยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม 

2. นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

 2.1 ผูปวยที่อยูในระยะคุกคามชีวิต หมายถึงผูปวยที่ปวยดวยโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได ผูปวยที่มีชีวิตอยูได

ไมนานหรือผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต 

2.2 การดูแลแบบประคับประคอง ( Palliative  care )  หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการดูแลแบบ

ประคับประคองที่มุงใหผูปวยมีความสุขสบาย โดยใหความสําคัญตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ไมพยายามเรงรัดหรือ

เหนี่ยวรั้งการตาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติเพื่อเผชิญกับปญหาอันเกี่ยวกับความเจ็บปวยที่คุกคามชีวิต

ผานกระบวนการปองกันและบรรเทาความทุกขทรมาน โดยการคนพบอาการตั้งแตเริ่มแรก การประเมินและการรักษา

อาการเจ็บปวยครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ 

2.3 Palliative performance scale version 2 (PPSV2 )  หมายถึง เครื่องมือประเมินระดับของผูปวยที่

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี ้

- ระยะคงที่  ( Stable ) มีคา  PPSV2     70 - 100 % 

- ระยะเปลี่ยนผาน ( Transitional ) มีคา PPSV2    40 - 60 % 

- ระยะสุดทายของชีวิต ( End  of  life ) มีคา PPSV2    0 - 40 % 

 2.4 การดูแลแบบองครวม   หมายถึง  การใหการพยาบาลที่ตอบสนองความตองการของผูปวยและญาติทั้ง

ทางดานราง  จิตใจ  สังคม ความเชื่อทางจิตวิญญาณทําใหผูปวยและญาติผานพนภาวะวิกฤตและผูจากไปอยางสงบ 

2.5อาการรบกวน (Symptom) หมายถึง อาการทางกายและ/หรืออาการทางจิตใจที่ทําใหผูปวยรูสึกไม

สบายเชน อาการปวด หายใจลําบาก นอนไมหลับ เหนื่อยลาคลื่นไสอาเจียน นอนไมหลับ ทองผูกหรือทองเสีย เปนตน 

3. ญาติ   หมายถึง ญาติผูปวยสายตรงและ/หรือผูรับผิดชอบดูแลใกลชิด 

 



   

4.ขั้นตอนการปฏิบัต ิ  

4.1 ประเมินระดับผูปวยในเรียกคุกคามชีวิตดวยเครื่องมือ Palliative performance scale version 

2 (PPS V2) เพื่อกําหนดระดับผูปวยที่ใหการดูแลแบบประคับประคอง ขอมูลระดับผูปวยใชสื่อสารระหวาง

ผูใหการดูแลรักษา หรือใชเปนขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยการพยาบาล 

4.2 วางแผนรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยอยูในระยะคุกคามชีวิตทุกรายการ 

4.3 ใหการดูแลผูปวยที่อยูในระยะคกุคามชีวิต ดวยการจัดการกับอาการรบกวนทั้งครอบคลุมทั้งดานรางกาย

จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ตามแนวปฏิบัติและสอดคลองกับแผนการดูแลรักษาตามมาตรฐาน วิชาชีพ 

4.4 ประเมินความตองการ และภาวการณรับรูของผูปวยและญาต ิ

4.4.1 กรณีผูปวย/ญาติ อยูในภาวะยอมรับได ใหมีการตัดสินใจวางแผนการดูแลรวมกัน 

4.4.2 กรณีที่ผูปวย/ญาติ ไมสามารถยอมรับได ใหเขาสูกระบวนการใหการชวยเหลือและ 

ใหคําปรึกษาจนสามารถวางแผนและตัดสินใจในการดูแลรวมกันได      

4.5 ในกรณีที่ตองการใหพระภิกษุมาเยี่ยมผูปวย ใหปฏิบัติตามแนวทางในโครงการ ประทีปธรรมนําทางสอง

ชีวิต 

4.6 วางแผนการจําหนายและดําเนินงานตามแผน 

4.7 เมื่อผูปวยถึงแกกรรมใหมีการจัดการกับรางกายอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและความถูกตอง

เหมาะสมตามความเชื่อและศาสนาของแตละบุคคล 

4.8 ใหไวอาลัยและขอขมาแกผูลวงลับโดยการยืนสงบนิ่งและอานคําไวอะไรตามคํากลาวของแตละศาสนา 

5. กลุมเปาหมาย 

ผูปวยที่อยูในระยะคุกคามชีวิตและญาติที่ไดรับการประเมินความตองการการดูแลแบบประคับประคอง 

6. ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผูปวยและญาติตอการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ในระดับมาก ≥ 80% 

 

 

 

 



   

นิยามศัพทที่ใชในการประเมินระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 

คําอธิบายขางลางนี้ศัพทบางคํามีความหมายคลายคลึงกัน แตมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยการอาน

ตารางระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองในแตละแถว และพิจารณาจากคอลัมนทัง้หมด 5 คอลัมน

เพื่อคนหาวาระดับใดที่เหมาะสมที่สุดกับผูปวยดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหวรางกาย (Ambulation) ไดแก นั่งหรือนอนเปนสวนใหญ (Mainly sit/lie) นอนบน

เตียงเปนสวนใหญ  (mainly in bed) นอนอยูบนเตียงตลอดเวลา (Totally bed bound) มีความหมายคลาย

ถึงกนั แตมีความแตกตางกันในดานการดูแลตนเอง (self care) ตัวอยาง เชน 

ก. การอยูบนเตียงตลอดเวลา  (Totally bed bound) อยูในระดับ PPS 30% เนื่องจากผูปวยออนเพลีย

อยางมากหรือผูปวยเปนอัมพาตที่ไมสามารถลุกจากเตียงได และไมสามารถดูแลตนเองได 

ข. ความแตกตางระหวาง นั่งหรือนอนเปนสวนใหญ (Mainly sit/lie) กับ นอนบนเตียงเปนสวนใหญ 

(mainly in bed) อยูที่สัดสวนของระยะเวลาที่ผูปวยสามารถนั่ง กับระยะเวลาที่ผูปวยจําเปนตองนอนลง 

ค. การเคลื่อนไหวรางกายลดลง (reduced ambulate) อยูในระดับ PPS 70% และระดับ PPS 60% 

เมื่อพิจารณาโดยใชคอลัมนอื่นรวมดวย (adjacent column) พบวา ผูปวยที่มีการเคลื่อนไหวลดลง (reduced 

ambulate) จะเปนผูปวยที่ไมสามารถทํางานไดอยางเคยทําตามปกติ ไมสามารถประกอบอาชีพ หรือไมสามารถ

ทํางานอดิเรก หรือไมสามารถทํากิจกรรมงานบาน แตผูปวยยังคงสามารถเดินไดดวยตนเอง หรือมีความสามารถในการ

เคลื่อนยายดวยตนเอง เชน ลุกจากเตียงไดเองมีการเคลื่อนไหวขอตางๆไดดวยตนเอง แตในระดับผูปวยมีความจําเปน

ที่ตองไดรับความชวยเหลือเปนบางครั้ง 

2. การปฏิบัติกิจกรรมและการดําเนินของโรค (Activity & Extent of disease) 

การดําเนินของโรค แบงเปน 3 ระดับตามการตรวจรางกายและการวินิจฉัยทางการแพทย ซึ่งแสดงถึงระดับ

ความรุนแรงของโรค ดังนี้  

ก. มีอาการของโรคบางอาการ (some) 

ข. มีอาการของโรคอยางมาก (significant disease) 

ค. มีการลุกลามของโรคมากขึ้น (extensive disease)  

ตัวอยางเชน ผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่มีการกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะแหง (local reccuerrent) จะอยูใน

ระดับมีอาการของโรคบางอาการ (some)  

ถามีการแพรกระจายของโรคมะเร็งไปที่อวัยวะอื่น 1 แหง หรือ 2 แหง เชน ปอด หรือกระดูก จะอยูในระดับ

มอีาการของโรคอยางมาก (significant disease) 



   

ถามีการแพรกระจายของโรคมะเร็งไปที่อวัยวะหลายแหง ไดแก ปอด กระดูก ตับ สมอง มีภาวะแคลเซียมสูง

ในเลือด หรือมีภาวะแทรกซอนที่สําคัญอื่นๆ จะอยูในระดับการลุกลามของโรคมากขึ้น (extensive disease)  

นอกจากนี้ระดับของการดําเนินโรคทั้ง 3 ระดับดังกลาว สามารถนําไปใชกับการดําเนินของโรคที่กําลังไดรับ

การรักษาที่มุงหวังการจัดการกับปญหาของโรค (active treatment)  

การใชแบบประเมิน PPS ในผูปวยโรคเอดสที่ มีอาการของโรคบางอาการ (some) อาจหมายถึงการที่ผูปวย

มีอาการเปลี่ยนแปลงจากการติดเชื้อ HIV ไปเปนผูปวยโรคเอดส 

มีอาการของโรคอยางมาก (significant disease) หมายถึงการที่ผูปวยมีอาการทางใจที่สุดลุงมีอาการผิดปกติ

มากขึ้นและมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผิดปกต ิ

มีการลุกลามของโรคมากขึ้น (extensive disease) ไดแก การที่ผูปวยมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น 1อยางหรือ

มากกวา โดยที่มีการใหยารักษาโรคหรืออาจไมไดใหยารักษา 

นอกจากนี้ การดําเนินของโรค (extent of disease) ยังสามารถพิจารณาจากความสามารถของผูปวยในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ วาทําไดเหมือนเดิมหรือไม ไดแก การทํางาน การทํางานอดิเรก หรือการทํากิจกรรมอื่นๆ 

ตัวอยาง เชนผูปวยมีความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง จากการที่ผูปวยเคยเดินเลนไดอยางมีความสุขกลายมาเปน

ผูปวยที่สามารถเดินไดระยะทางนอยลงเพราะวามีอาการเหนื่อยมากขึ้นในการออกแรงเดินจนรูสึกเหมือนจะตาย 

3. การดูแลตนเอง แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ก. ตองการการชวยเหลือเปนครั้งคราว (occasional assistance) หมายถึงสวนใหญผูปวยสามารถชวยเหลือ

ตนเองได เชน ลุกจากเตียงไดเอง เดินไดเอง ลางหนาเอง ไปหองน้ําเอง และรับประทานอาหารดวยตนเอง แตใน

บางครั้งผูปวยตองการความชวยเหลือเล็กนอยโดยอาจแบงเปน 1 ครัง้/วัน หรือ2-3ครั้งใน 1 สัปดาห 

ข. ตองการความชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง (considerable assistance) หมายถึง ผูปวย

ตองการความชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง ไดแก การลุกจากเตียงการเดินการลางหนาการไปหองน้ําและ

การรับประทานอาหารทุกวันเปนประจํา จากผูดูแลจํานวนหนึ่งคนตัวอยาง เชน ผูปวยตองการความชวยเหลือจาก

ผูดูแลในการเดินไปเขาหองน้ําแตกิจกรรมอื่นๆเชนหวีผมแปรงฟนลางมือลางแนซึ่งผูปวยสามารถทําไดเองสําหรับการ

รับประทานอาหารผูปวยรับประทานอาหารไดเองแตมีผูดูแลชวยเหลือในการจัดเตรียมตัดอาหารใหเปนชิ้นเล็กๆ 

ค. ความตองการความชวยเหลือเปนสวนใหญ (mainly assistance) หมายถึง ผูปวยตองการความ

ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมเปนสวนใหญ ตัวอยางเชน ผูปวยตองการความชวยเหลือในการเขาหองน้ําและ

ตองการความชวยเหลือในการลางมือ ลางหนา โกนหนวด แตผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดเอง หรือตองการ

ความชวยเหลือเล็กนอยในการรับประทานอาหารทั้งนี้ความตองการการชวยเหลือจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความ

เหนื่อยลา (fatigue) ของผูปวยในแตละวัน 

ง. ตองการการดูแลทั้งหมด (total care) หมายถึง ผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารไดเอง ไมสามารถไป

เขาหองน้ํา ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันใดๆ ดวยตนเองจึงตองการผูดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน



   

ทั้งหมด ทั้งนี้ความตองการการชวยเหลือขึ้นอยูกับสภาพอาการทางคลินิกของผูปวย เชน ผูปวยบางรายไมสามารถ

เคี้ยวหรือกลืนอาหารไดเองดังนั้นผูดูแลตองใหอาหารทางสายยางแกผูปวยผูปวยบางรายอาจเคี้ยวหรือกลืนอาหารได

เองแตตองการผูดูแลชวยปอนอาหารให 

4. การรับประทานอาหาร (intake) การเปลี่ยนแปลงในการรับประทานอาหารคอนขางชัดเจน 

ก. รับประทานอาหารปกติ (normal intake) หมายถึง ผูปวยรับประทานอาหารไดตามปกติ เหมือนกับตอน

ที่ผูปวยมีสุขภาพแข็งแรง 

ข. ลดลง (reduce intake) หมายถึง ผูปวยรับประทานอาหารไดลดลงจากเดิม 

ค. เล็กนอย (minimal intake) หมายถึง ผูปวยรับประทานอาหารไดจํานวนนอยมากและมักจะรับประทาน

ซุปหรืออาหารเหลว 

5. ระดับความรูสึกตัว แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้  

ก. รูสึกตัวดี (full conscious) หมายถึง รูสึกตัวดี และรับรู วัน เวลา และสถานที่ ไดปกติ มีสติดี มี

ความสามารถ ในการรับรู ทั้งดานความคิด ความจํา ความรูสึก เปนตน  

ข. สับสน (confuse) หมายถึง การที่ผูปวยมีอาการสับสนเฉียบพลัน หรือ มีภาวะสมองเสื่อม มีระดับความ

รูสึกตัวลดลง ทั้งนี้อาจจะมีอาการเล็กนอย หรือปานกลาง หรือรุนแรง ที่เกิดจากสาเหตุตางๆ 

ค. งวงซึม (drowsiness) หมายถึง การที่ผูปวยมีอาการเหนื่อยลา หรือมีอาการงวงซึม จากการไดรับ

ผลขางเคียงจากยา มีอาการสับสนฉับพลัน หรือ มีอาการอยูในภาวะใกลตายบางครั้ง รวมถึงอาการ ซึม มึนงง 

(stupor) 

ง. ไมรูสึกตัว (coma) หมายถึงการที่ผูปวยไมมีการตอบสนองตอคําพูดหรือสิ่งกระตุนทางรางกายทั้งนี้ผูปวย

อาจมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติหรือไมมีปฏิกิริยาตอบสนองก็ไดระดับความไมรูสึกตัวของผูปวยอาจจะ

เปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



   

ดูแลแบบประคับประคอง (Pallitive Care) 

  คํานิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผูปวยระยะสุดทายตามแนวทางการ                                    
ดูแลแบบประคับประคองเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยดูแลใหครอบคลุมเรื่อง Body, Mind, Psychosocial 
and Spiritual support  และบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการรบกวนตางๆ  (Symptoms  Control)  โดยมี
ผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง (Patient and Family Center) มุงเนนกิจกรรม Family meeting, Advance 
care plan  เปนตน 

กลุมโรคที่ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ( เปนอยางนอย) ไดแก 

1.โรคมะเร็ง                                                                                                                                                         

2.Neurological Disease / Stroke                                                                                                                                         

3.โรคไตในระยะที�ต้องได้รับการบําบดัทดแทนไต (Renal Replacement Therapy)     และกลุม่ที�มีภาวะไตวายเรื �อรังเริ�มเข้าสู่

ภาวะคกุคามตอ่ชีวิต การรักษาเป็นไปเพื�อประคบัประคองและชะลอการเสื�อมของไต            

 4.Pulmonary and Heart Disease                                                                                                                           
5.Multiple Trauma Patient                                        
6.Infection Disease HIV/AIDS                                                                                                                             
7.Pediatric                                                                                                                                                                                 
8.Aging/Dementia 

โดยมีขอบงชี้ของผูปวยที่เขาสูภาวะ Palliative Care ดังนี้ 

1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจําวัน นั่งหรือนอนมากกวา รอยละ 50 ของวันตองพึ่งพิง 

มากขึ้นการประเมินสมรรถนะอาจใช PPS ≤รอยละ 50 หรือการประเมิน Functional Assessment 

ไดแก Karnofsky   Score (KPS) ≤ รอยละ 50  หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน 

2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่มีความสําคัญ 

3. โรคที่อยูในระยะลุกลาม  ไมคงตัว  มีอาการซับซอนที่ไมสุขสบายมาก 

4. Terminal Delirium 

5. Cachexia, น้ําหนักลดตอเนื่อง,Serum albumin < 2.5 mg/dl ตอเนื่อง  

6.  Persistent Hypercalcemia 

7.  ไมตอบสนองตอการรักษา 

8.  ผูปวย/ครอบครัวเลือกที่จะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มที่ 

9.  เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง 

10.  มีเหตุการณที่มีผลกระทบ เชน การลมรุนแรง  ภาวะสูญเสีย  การรับเขาดูแลในสถานพยาบาล/บริบาล 



   

 



   

คําแนะนําในการใชเครื่องมือประเมินระดับของผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS v2)  

(ตองดูนิยามศพัทประกอบการใชเครื่องมือดวย)                                                                                                                       
                 คะแนนระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง(PPS level)    ใหประเมินโดยดูจากตาราง
การแบงระดับ ใหอานในแนวราบ ( reading horizontally )  ตามแตละระดับของตาราง  เพื่อตรวจสอบวาคะแนน
ระดับของผูปวยที่เหมาะสมกับผูปวยมากที่สุด  (beat fit )  อยูที่ระดับกี่เปอรเซ็นต    เริ่มตนประเมินที่คอลัมน
ดานซาย  คือ  คอลัมน “ การเคลื่อนไหว”  (Ambulation)  โดยใหดูจากขางบนลงขางลาง (downward)   
จนกระทั่งพบกับระดับของการเคลื่อนไหว ที่เหมาะสมกับสภาพของผูปวย จากนั้นใหประเมินในคอลัมนตอไป  คือ 
คอลัมน “การปฏิบัติกิจกรรมและดําเนินโรค” (activity/evidence of disease)    โดยใหดูจากขางบนลงมา
ขางลาง ( downward )  จนกระทั่งพบกับระดับการปฏิบัติกิจกรรมและการดําเนินโรค ที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผูปวย   จากนั้นใหประเมินในคอลัมนตอไปคือ คอลัมน “การดูแลตนเอง” โดยดูจากขางบนลงมาขางลาง ( 
downward )  จนกระทั่งพบกับระดับการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมกับสภาพของผูปวย     จากนั้นใหประเมินในคอลัมน
ตอไปจนครบทั้งหมด 5 คอลัมน โดยที่คอลัมนที่อยูดานซายของแตละคอลัมนที่กําลังประเมินจะเปนคอลัมนหลักที่
กําหนดระดับในคอลัมนตอไปแลวดูวาคะแนนระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองอยูในระดับกี่
เปอรเซ็นต   เชน 
               ตัวอยางที่ 1:   ผูปวยที่ใชเวลาสวนใหญของวันนั่งหรือนอนอยูบนเตียง เนื่องจากความ เหนื่อยลาที่เปน
ผลจากการดําเนินโรคที่ลุกลามขึ้น (Advance  disease) และตองการความชวยเหลือ (considerable  assistance  
required)  ในการเดิน แมวาจะเปนการในระยะทางสั้นๆ  แตมีระดับความรูสึกตัวดี และ สามารถรับประทานอาหาร
ไดเอง ถือวา  เปนผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง  อยูที่ระดับ  50 เปอรเซ็นต (PPS level 50%) 
              ตัวอยางที่ 2:   ผูปวยที่เปนอัมพาตครึ่งทอน (paralyzed)  หรืออัมพาตทั้งตัว (quadriplegia)  ตองการ
ดูแลทั้งหมด (Total care)  ถือวาเปนผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองมีคะแนนอยูที่ระดับ   30 เปอรเซ็นต 
(PPS level 30%) แมวาผูปวยอาจไดรับการชวยเหลือในการเคลื่อนยายใหไปนั่งในเกาอี้ รถเข็น (wheelchair) ซึ่งใน
การประเมินระยะแรกอาจคิดวาผูปวยมีคะแนนอยูที่ระดับ 50 เปอรเซ็นต (PPS level 50%) เพราะวาผูปวยสามารถ
นั่งได  แตพบวาถาไมมีผูดูแลชวยเคลื่อนยาย  ผูปวยจะตองนั่งอยูบนเตียงเนื่องจากการดําเนินของโรคหรือ
ภาวะแทรกซอนและผูปวยอาจรับประทานอาหารเองไดตามปกติ  รวมทั้งอาจมีระดับความรูสึกตัวดี จึงถือวาผูปวย
รายนี้เปนผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองอยูที่ระดับ 30 เปอรเซ็นต (PPS level 30%) 

             ตัวอยางที ่3 : ถาผูปวยในตัวอยางที่ 2 เปนอัมพาตครึ่งทอนและตองนอนอยูบนเตียง (bed bound)  แต
ผูปวยยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมดูแลตนเองบางอยางได  เชนการรับประทานอาหารไดเอง   ดังนั้นจึงถือวาผูปวย
รายนี้เปนผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองที่อยูในระดับสูงกวา 30 เปอรเซ็นต (PPS level 30%) คือควร
อยูในระดับ 40 เปอรเซ็นต  (PPS level 40%) หรือระดับ50เปอรเซ็นต  (PPS level 50%) เนื่องจากผูปวยไม
ตองการดูแลทั้งหมด (Total care)  

 

 

 

 

 



     
         แนวทางการรักษาผูปวยระยะสุดทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Home visit, HHC , End  of  life  care 

 

                                            

- ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย 

 - ผูปวยโรคเรื้อรังมีอาการเพิ่มขึ้นรักษาไมหาย 

 - ผูปวยระยะสุดทายของชีวิต 

Palliative care 

ประเมินระดับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

(Palliative  Performance  Scale Version 2) 

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 

PPS.  40%  60% 

PPS.  70%  100% 

PPS.  10% 30% 
 

    Admit 

     ดีขึ �น / คงที�        ไม่ดีขึ �น 

ญาตินํากลบับ้าน         Refer 

     ขอรับการรักษาแบบประคบัประคอง REFER 
ปฏิเสธการรักษา 

ขอนําผู้ ป่วย 

Admit 

Dead ญาติขอนํากลบั

บ้าน 

จําหน่าย 

 

จําหนา่ย 

COC 

พยากรณ์ช่วงเวลาที�เหลืออยูต่ามเกณฑ์การประเมิน 

ตามคูม่ือการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายแบบ

ประคบัประคองสําหรับทีมหมอครอบครัว 



     

                                            แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองที่บาน สําหรับพยาบาลและเจาหนาที่ในเครือขายสุขภาพปฐมภูมิ อําเภอพราว 

              การดูแลโรค (Disease) 
การวินิจฉัยโรคหลัก   สอบถามโรครวมอื่นๆ 
ประเมินระดับ PPS 
การรักษาที่ไดรับมีอะไรบาง (ผาตัด ยา  เคมี
บําบัด ฉายแสง แพทยทางเลือก อืน่ๆ) 
ผลการรักษาเปนอยางไร 
สอบถามการรับรูเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการ
เยียวยารักษาที่ผูปวยและญาติไดรับทราบมากอน
หนานี ้
ประเมินความสามารถของผูปวยในการดูแล
ตนเอง.... อะไร อยางไร (ควรระบุดวย) 
ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปวย 

ประเมินอาการรบกวนทางกาย
(Symptoms) เชน ปวด คัน คลื่นไส
อาเจียน ทองผูก ปญหาชองปาก เบื่อ
อาหาร นอนไมหลับ ออนเพลีย   งวง
ซึม เหนื่อยหอบ ไอ สับสน แผลกดทับ 
 

ดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ 
(Psycosocial care) 
ประเมินสภาพจิตใจของผูปวยและ
ครอบครัวเกี่ยวกับการยอมรับไดตอความ
เจ็บปวย 
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวย 
ความรูสึกซึมเศราความเครียด 
กลัวความทุกขทรมาน กลัวสูญเสีย
บทบาทหนาท่ี กลัวการสูญเสียครอบครัว 
ปญหาการเงิน/ปญหาอื่นๆที่เกิดจากความ
เจ็บปวย 
ประเมิน 2Q/PHQ9 

ความเครียดผูดูแลหลัก (Caregiver stress) 
แสดงความเห็นอกเห็นใจผูดูแลและชื่นชม 
รับฟงผูดูแล การไดระบายทุกข 
(รูสึกอยางไร ไดพักบางไหม มีใครเปลี่ยนบาง มเีวลาดูแล
ตัวเองบางไหม มีใครเปนที่ปรึกษา) 
ประเมินความรู ทักษะการดูแลความตองการอุปกรณ
เวชภัณฑที่จําเปนเพิ่มเติม 
แหลงชวยเหลือ คนเปลี่ยน 
ประเมิน ST5, 2Q/PHQ9 
 

management 
แนะนําขอมูลเกี่ยวกับโรค  
วางแผนการรักษารวมกับผูปวย ครอบครัวและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
โดยประสานแพทยในทีมหมอครอบครัวเปนผูให
คําปรึกษาผานระบบไลนหรือเยี่ยมโดยตรง 
มีระบบสงตอขอมูล   
ใหการพยาบาลตามแผนจําหนาย เชน เปลี่ยน
สายสวนตางๆ ตดิตามอาการ ตดิตามแผลผาตัด 
การกินยา ประเมินภาวะแทรกซอนฯลฯ 
ใหสุขศึกษา 
ประเมินและจัดการกบัความเสี่ยงหรืออันตรายที่
อาจเกิดกับผูปวย เชน ความเสี่ยงตอการ 
หกลม ตกเตียง การฆาตัวตาย เปนตน 

management 
ใหการชวยเหลือที่ตอบสนองความ
ตองการของผูปวยและครอบครัว 
จัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหผูปวย สงบคําแนะนํา
การจัดการอาการรบกวน 
ประสานแพทยใหยาลดอาการรบกวน 
(หากจําเปน) หรือ ประสานแพทยทํา
หัตถการขางเตียงหรือสงตอรักษาแผลกด
ทับที่รพ. 
ในกรณีที่ผูปวยอยูในวาระสุดทาย คือ 
PPS 10%-30% 
- ประเมินความเหมาะสมของการใหยา 
การใหออกซิเจนและสารน้ํารวมท้ังใหการ
ดูแลอยางเหมาะสมตามแนวทางดูแล
วาระสุดทาย 
- ปรึกษากับผูปวยและครอบครัวเรื่องการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาในวาระ

สุดทาย เชน การรับหรือไมรับ การทํา

หัตถการเพื่อยืดเวลาการตายตางๆ เรื่อง

การใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวย

หายใจ การนวดหัวใจโดยสงกลับ 

Management   Unfinished 
businesses เทคนิคพร 3 ประการ 
การใหคําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว 
คนหาความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง 
สงเสริมใหผูปวยมีสิ่งยดึเหนี่ยวทางจิตใจ
ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายและมี
คุณคา   
การเตรียมตัววางแผนเกี่ยวกับความ
สูญเสียและ 
ความตาย 
ในกรณีที่ผูปวยอยูในวาระสุดทาย คือ 
PPS 10%-30% 
ประเมินความพรอมและความโศกเศรา
ของผูปวยและครอบครัวในการเผชิญกับ
วาระสุดทายของชีวิต ใหการปรึกษาและ
จัดการกับความเศราโศกของผูปวยและ
ครอบครัว 

Management 
หลักการดูแล Caregiver  
เสริมพลังใจ (แผนพับเสริมพลังใจและวิธีคลาย
เครียด)positive thinking 
อธิบายระบบเบิกเวชภัณฑ one stop service 
(เตียง เตียงลม ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ 
ชุดทําแผล สายสวนตางๆ) 
เสริมทักษะการชวยเหลือผูปวย 
แหลงชวยเหลือทางสังคม caregiverชุมชน 
จิตอาสาสูงอายุเยี่ยมบาน 
หากมีความเครียดระดับสูง ควรปรึกษาแพทย 
กรณีที่ผูปวยถึงแกกรรม PPS 0% 
ใหการปรึกษาและจัดการกับความเศราโศกใหกับ
ครอบครัวของผูปวยหลังจากผูปวย 
ถึงแกกรรม 
ติดตามประเมิน 2Q/PHQ9 ภายหลัง 1 

เอกสารอางอิงจาก  แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองที่บาน สําหรับพยาบาลและเจาหนาที่ในเครือขายสุขภาพปฐมภูมิ อําเภอพราว              เรียบเรียงโดย  :  พญ.สุคนทิพย  
บุญยัง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.พราว 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

ผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง 

การดูแลโดยการประสานงานกับโดยสหสาขาวิชาชีพ 

1.ผูปวยที่มีอาการคงที่ 
(>70% -100 %) 

1. การประเมินการจัดการกับโรค (Disease management assessment) 
- ทบทวน Chart ของผูปวย, การใหยา การวางแผนการดูแล 
- ปรึกษาแพทยเจาของไขเกี่ยวกับอาการของผูปวย 
2. การประเมินดานรางกายและการดูแล (Physical Assessment & care) 
- ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนตางๆของผูปวย เชน หายใจลําบาก อาการปวด เบื่อ
อาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองผูก ปากแหง  
- ประเมินอาการอื่นๆ ไดแก การมีปสสาวะคั่ง การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ความตึงตัว
ของผิวหนัง ลักษณะของบาดแผลบริเวณที่ใหสารน้ําทางหลอดเลือด การเคลื่อนไหวรางกาย 
ความจําเปนที่ตองใชอุปกรณชวยเหลือในการเคลื่อนไหว 
- กระตุนใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวรางกายเทาที่ทําได 
3. การประเมินดานจิตสังคมและการดูแล (Psycho-social care issues, Assessment 
and care) 
- ประเมินความเขาใจของผูปวยในเรื่องความเจ็บปวยและการเตรียมพรอมดานรางกาย จิตใจ 
และสังคม สําหรับการดําเนินของโรค 
- ประเมินการยอมรับไดตอความเจ็บปวดของผูปวยความเสี่ยงตออันตราย เชนเสี่ยงตอการฆาตัว
ตาย เปนตน  
- ประเมินรูปแบบของการเผชิญปญหา (coping) และความคาดหวังของผูปวย 
- ประเมินความตองการของบุตรหลานของผูปวย 
- ประเมินสัมพันธภาพของผูปวยที่มีตอผูอื่น เชน ญาติ หรือผูปวยอื่น 
- ประเมินวาผูปวยและครอบครัวมีแหลงชวยเหลือหรือไม เชน มีสังคมสงเคราะหใหการ
ชวยเหลือดานคารักษาพยาบาล มีระบบสงตอประสานงานกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพในชุมชนของ
ผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 
- มีการทบทวนดานกฎหมาย เชน การแนะนําใหผูปวยเตรียมทําพินัยกรรม การใหผูปวยเลือกไว
ลวงหนาวาจะมอบหมายใหใครเปนผูแทนของผูปวยในการตัดสินใจเลือกการรักษาทางการแพทย 
สําหรับเวลาที่ผูปวยไมรูสึกตัว หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถตัดสินใจได 
4.การประเมินดานจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual Assessment & Care) 
- ประเมินความตองการดานจิตวิญญาณตามพื้นฐานของแตละบุคคล 
- คนหาความเชื่อ ความหวัง ความเขมแข็งและความกลัวของผูปวยและครอบครัว 
- เปดโอกาสใหพระภิกษุหรือผูนําศาสนาที่ผูปวยนับถือมาเยี่ยมผูปวย หากผูปวยและครอบครัวมี
ความประสงคใหประสานงานนิมนตพระภิกษุมาเยี่ยมใหแจงพยาบาลประจําหอผูปวย / หัวหนา
หอผูปวย แจงความจํานงลวงหนาที่ชมรมจริยธรรม 

 5. การสงตอผูปวย 
- พยาบาลประจําหอผูปวยสามารถประสานกับทีมเยี่ยมบานโดยตรง โดยไมตองรอความเห็นจาก
แพทยในการทรงเยี่ยมบาน 
- สงตอขอมูลการดูแลผูปวยกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลที่รับผูปวยไปดูแลตอ หรือ 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

ผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง 

การดูแลโดยการประสานงานกับโดยสหสาขาวิชาชีพ 

1.ผูปวยที่มีอาการคงที่ 
(>70% -100 %) 

เจาหนาที่ทีมสุขภาพที่จะไปเยี่ยมผูปวยที่บานเพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง 
- ทีมเยี่ยมบานมาประเมินผูปวยเบื้องตนที่หอผูปวย และลงทะเบียนเปนผูปวย Palliative care 

- เมื่อทีมเยี่ยมบานพบปญหาระหวางการดูแลผูปวยสามารถปรึกษาแพทยไดโดยตรง 
6. การใหสุขศึกษาแกผูปวยและครอบครัว (Patient / Family education) 
- ใหคําแนะนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพอาการของผูปวย และอาการเปลี่ยนแปลง 
  ของผูปวยที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนการดูแล โดยคํานึงถึงความตองการ 
  ของผูปวยและความพรอมในการรับขอมูลขาวสาร 
- การสอนและการเตรียมครอบครัวของผูปวยในเรื่องดังนี้ 
  ก. ประเมินอาการรบกวนตางๆ ของผูปวย เชน หายใจลําบาก เบื่ออาหาร ซึมเศรา  
  วิตกกังวล ความเครียด นอนไมหลับ ฯลฯ  
  ข. การใชยาในการจัดการกับอาการรบกวนของผูปวย เชน การใหยาแกปวดโดย 
  ไมตองกลัววาผูปวยจะติดยา 
  ค. การบันทึกเรื่องยาทั้งหมดที่ผูปวยรับประทานและติดตามผลการใชยาและ 
  อาการขางเคียงเมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บาน 
  ง. วิธีการดูแลผูปวยเฉพาะโรค เชน การทําแผลทวารเทียม (Ostomy) 
จ. วิธีการดูแลใหผูปวยมีความสุขสบาย 
  ฉ. ทบทวนเรื่องการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลของผูปวยและการดูแลความสะอาด 
  ชองปากของผูปวย 
  ช.การดูแลระบบขับถายของผูปวย 
  ซ. การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหสารอาหารอยางเพียงพอแกผูปวยและอาหารเฉพาะโรค 
  สําหรับผูปวย 
  ฌ. การดูแลเรื่องการใหอาหารทางสายยางแกผูปวยวิธีการใหอาหารทางสายยาง 
  ญ. ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ในเรื่องที่ผูปวยและครอบครัวกังวลใจ เชน 
   ปญหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง ภาพลักษณของผูปวย การมีเพศสัมพันธ 
  ความสามารถในการขับรถของผูปวย 
  ฎ. เอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับบุคคลที่ญาติของผูปวยตองแจงใหทราบเมื่อผูปวยมี 
  อาการเพิ่มมากขึ้น 
  ฏ. การทบทวนใหมั่นใจวาผูดูแลของผูปวยจะสามารถจดัการอาการรบกวนของผูปวยไดอยาง
เหมาะสม 

 7. การวางแผน สนทนากับผูปวยและครอบครัว ในเรื่องดังนี้ 
- ประเมินความสามารถของผูปวยในการดูแลตนเอง ความสามารถของญาติในการดูแลผูปวย 
รวมถึงตอบคําถามขอสงสัยของผูปวยและครอบครัว 
- สนทนากับผูปวยถึงความตองการในเรื่องความสุขสบาย 
- ถาผูปวยตองการกลับบานและแพทยอนุญาต ใหวางแผนกับผูปวยและญาติเรื่องการดูแลผูปวย 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

ผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง 

การดูแลโดยการประสานงานกับโดยสหสาขาวิชาชีพ 

1.ผูปวยที่มีอาการคงที่ 
(70%-100%) 

ที่บาน และชวยเหลือในการดูแลผูปวยที่บาน และสามารถติดตอกับทีม Palliative care ในเวลา
ที่หนวยงานเวชกรรมสังคม 
- ใหผูปวยและญาติเลือกสถานที่การดูแล เชน ตองการรับการรักษาตอเนื่องอยูที่โรงพยาบาลเดิม 
หรือยายไปโรงพยาบาลใกลบาน   
8. ผลลัพธที่คาดหวังดานผูปวย (Expected patient outcome) 
- ผูปวยและครอบครัวมีความเต็มใจ และมีความสามารถในการดูแลผูปวยและแสดงถึงความ
เขาใจในความเจ็บปวยของผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวมีความพึงพอใจตอการจัดการอาการรบกวน ที่ไดรับจากเจาหนาที่พยาบาล 
เชน อาการปวด หายใจลําบาก นอนไมหลับ อาเจียน 
- ผูปวยไมมีการติดเชื้อในรางกาย ไดแก การติดเชื้อในชองปาก การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะ  
- ไมมีอาการปสสาวะคั่ง (Urinary retention) 
- ไมมีอาการทองผูก 
- ไมมีอาการอุจจาระรวง 
- ผูปวยและครอบครัวมีความรูในการใชยา 
- ผูปวยและครอบครัวมีเครือขายที่ใหความชวยเหลือในการดูแลผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลดานจิตวิญญาณ 

2. ผูปวยที่อยูระหวาง 
2 กลุม (40-60%) 

1. การประเมินการจัดการกับโรค (Disease management assessment) 
- ทบทวน Chart ของผูปวย การใหยา การวางแผนการดูแล 
- ปรึกษาแพทยเจาของไขเกี่ยวกับอาการของผูปวย 
- ประเมินซ้ําเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค เชน พิจารณาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผล
ตรวจตางๆ 
-ประเมินความสามารถของผูปวยและครอบครัว ความเต็มใจในการเขาไปเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษาและกระบวนการดูแล 
2. การประเมินดานรางกายและการดูแล (Physical Assessment & care) 
- ประเมินระดับของผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองในวันที่ผูปวยเขามาพักรักษาใน
โรงพยาบาล หรือประเมินทุกหนึ่งอาทิตยขณะที่ผูปวยพักรักษาในโรงพยาบาลหรือเมื่อผูปวยมี
อาการเปลี่ยนแปลง หรือทุกครั้งที่ผูปวยมาตรวจที่โรงพยาบาล หรือทุกครั้งที่ไปเยี่ยมผูปวยที่บาน 
หรือแลวแตความเหมาะสมตามที่หอผูปวยหรือหนวยงานกําหนด 
- ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนตางๆของผูปวยเชนอาการปวดอาการเยื่อบุชองปากอักเสบ
อาการหายใจลําบากอาการขึ้นไสอาเจียนถายอุจจาระปสสาวะแลวใหการดูแลตามแนวปฏิบัติที่
กําหนดประเมินความเสี่ยงของผูปวยในการเกิดแผลกดทับโดยใชแบบประเมิน Braden score 
และดูแลปองกันไมใหแผลกดทับ 
- การประเมินไดรับสารอาหารและสารน้ําที่เขาสูรางกายของผูปวยดูแลใหสารอาหารอยาง
เพียงพอ 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 
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2. ผูปวยที่อยูระหวาง 
2 กลุม (40-60%) 

- กรณีที่ผูปวยไดรับการใสสายยางสําหรับใหอาหารดูแลใหผูปวยไดรับอาหารตามแผนการรักษา
ของแพทย 
- กระตุนใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวรางกายเทาที่ทําไดและใหการชวยเหลือผูปวยในการ
เคลื่อนไหวรางกายตามความเหมาะสม 
- ใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับการแพทยทางเลือกเชนการทําสมาธิเพื่อเพิ่มภูมิ
ตานทานของรางกายการนวดเพื่อผอนคลาย การสรางจินตภาพ เปนตน 

 
3. การประเมินดานจิตสังคมและการดูแล (Psycho-social care issues, Assessment 
and care) 
- ประเมินความเขาใจความพรอมของผูปวยครอบครัว ที่มีตอการเจ็บปวย 
- คนหาศูนยรวมจิตใจของทุกคนในครอบครัว 
-ประเมินความคาดหวังความกังวลความทุกขใจ พรอมทั้งหาสิ่งที่ผูปวยเห็นวาเปนความตองการ
หรือเปนปญหามากที่สุดสําหรับผูปวยและครอบครัว 
- ในกรณีที่พบวาผูปวยสามารถรองรับกับการเจ็บปวยใหการปรึกษากับผูปวยและครอบครัว 
เกี่ยวกับการวางแผนลวงหนาในการดูแลในวาระสุดทายของผูปวย ไดแก  การเลือกสถานที่ให
การดูแลผูปวยในวาระสุดทาย ความตองการเรื่องการชวยฟนคืนชีพความตองการเรื่องการใสทอ
ชวยหายใจ การใสเครื่องชวยหายใจ 
- อํานวยความสะดวกในการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหผูปวยเชนจากหองที่สงบเงียบใหผูปวยไดอยู
ใกลชิดกับครอบครัว 
- อนุญาตใหผูปวยนํารูปภาพตางๆมาไวที่โตะขางเตียงของผูปวยกรณีที่เปนผูปวยในโรงพยาบาล 
- อนุญาตใหผูปวยนํารูปภาพตางๆ เชน รูปภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือ รูปภาพ
ครอบครัวของผูปวยมาไวที่โตะขางเตียงของผูปวย 
- เมื่อตองสงผูปวยกลับไปอยูที่บานหรือโรงพยาบาลใกลบานใหสงตอขอมูลปญหาและอาการ
ของผูปวยไปที่แหลงชวยเหลือในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องเชนเจาหนาที่ทีมสุขภาพในสถานี
อนามัยใกลบานหรือโรงพยาบาลใกลบานของผูปวยจะไดใหการดูแลอยางตอเนื่องหรือไปเยี่ยม
ผูปวยที่บาน 
- ติดตอประสานงานใหครอบครัวของผูปวยมีแหลงชวยเหลือในชุมชนเชนการติดตอกับเจาหนาที่
ทีมสุขภาพในเวลาที่ผูปวยตองการไปถึงแกกรรมที่บาน 
4.การประเมินดานจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual Assessment & Care) 
- ประเมินความตองการดานพื้นฐานของแตละบุคคล 
- คนหาความเชื่อ ความหวัง ความเขมแข็ง และความกลัวของผูปวยและครอบครัว 
- เปดโอกาสใหพระภิกษุหรือผูนําศาสนาที่ผูปวยนับถือมาเยี่ยมผูปวยหากผูปวยและครอบครัวมี
ความประสงคใหประสานงานนิมนตพระภิกษุสงฆมาเยี่ยม ใหแจงพยาบาลประจําหอผูปวย / 
หัวหนาหอผูปวยแจงความจํานงลวงหนาที่ชมรมจริยธรรม 
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2. ผูปวยที่อยูระหวาง 
2 กลุม (40-60%) 

5. การสงตอผูปวย 
- พยาบาลประจําหอผูปวยสามารถประสานกับทีมเยี่ยมบานโดยตรง โดยไมตองรอความเห็นจาก
แพทยในการทรงเยี่ยมบาน 
- สงตอขอมูลการดูแลผูปวยกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลที่รับผูปวยไปดูแลตอ หรือ
เจาหนาที่ทีมสุขภาพที่จะไปเยี่ยมผูปวยที่บานเพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง 
- ทีมเยี่ยมบานมาประเมินผูปวยเบื้องตนที่หอผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวย Palliative care 

- เมื่อทีมเยี่ยมบานพบปญหาระหวางการดูแลผูปวยสามารถปรึกษาแพทยไดโดยตรง 
6. การใหสุขศึกษาแกผูปวยและครอบครัว (Patient / Family education) 
- ใหคําแนะนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพอาการของผูปวย และอาการเปลี่ยนแปลง 
  ของผูปวยที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนการดูแล โดยคํานึงถึงความตองการ 
  ของผูปวยและความพรอมในการรับขอมูลขาวสาร 
- การสอนและการเตรียมครอบครัวของผูปวยในเรื่องดังนี้ 
  ก. ประเมินอาการรบกวนตางๆ ของผูปวย เชน หายใจลําบาก เบื่ออาหาร ซึมเศรา  
  วิตกกังวล ความเครียด นอนไมหลับ ฯลฯ  
  ข. การใชยาในการจัดการกับอาการรบกวนของผูปวย เชน การใหยาแกปวดโดย 
  ไมตองกลัววาผูปวยจะติดยา 
  ค. การบันทึกเรื่องยาทั้งหมดที่ผูปวยรับประทานและติดตามผลการใชยาและ 
  อาการขางเคียงเมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บาน 
  ง. วิธีการดูแลผูปวยเฉพาะโรค เชน การทําแผลทวารเทียม (Ostomy) 
  จ. วิธีการดูแลใหผูปวยมีความสุขสบาย 
ฉ. ทบทวนเรื่องการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลของผูปวยและการดูแลความสะอาด 
  ชองปากของผูปวย 
  ช.การดูแลระบบขับถายของผูปวย 
  ซ. การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหสารอาหารอยางเพียงพอแกผูปวยและอาหารเฉพาะโรค 
  สําหรับผูปวย 
  ฌ. การดูแลเรื่องการใหอาหารทางสายยางแกผูปวยวิธีการใหอาหารทางสายยาง 
  ญ. ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ในเรื่องที่ผูปวยและครอบครัวกังวลใจ เชน 
  ปญหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง ภาพลักษณของผูปวย การมีเพศสัมพันธ 
  ความสามารถในการขับรถของผูปวย 
  ฎ. เอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับบุคคลที่ญาติของผูปวยตองแจงใหทราบเมื่อผูปวยมี 
  อาการเพิ่มมากขึ้น 
  ฏ. การทบทวนใหมั่นใจวาผูดูแลของผูปวยจะสามารถจัดการอาการรบกวนของผูปวยไดอยา
เหมาะสม 
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2. ผูปวยที่อยูระหวาง 
2 กลุม (40-60%) 

7. การวางแผน สนทนากับผูปวยและครอบครัว ในเรื่องดังนี้ 
- ประเมินความสามารถของผูปวยในการดูแลตนเอง ความสามารถของญาติในการดูแลผูปวย 
รวมถึงตอบคําถามขอสงสัยของผูปวยและครอบครัว พรอมทั้งคนหาผูดูแลหลักและผูดูแลรองคือ
ใคร 
- สนทนากับผูปวยถึงความตองการในเรื่องความสุขสบาย 
- ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการรักษา เชน เลือกใหมีการชวยฟนคืนชีพหรือไม มีการ
มอบหมายไวลวงหนาวาใหใครเปนผูตัดสินใจเลือกการรักษาทางการแพทยเวลาที่ผูปวยไมรูสึกตัว
หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถตัดสินใจไดเอง 
- ถาผูปวยตองการกลับบานและแพทยอนุญาต ใหวางแผนกับผูปวยและญาติเรื่องการดูแลผูปวย
ที่บาน และชวยเหลือในการดูแลผูปวยที่บาน และสามารถติดตอกับทีม Palliative care ในเวลา
ที่หนวยงานเวชกรรมสังคม 
- ใหผูปวยและญาติเลือกสถานที่การดูแล เชน ตองการรับการรักษาตอเนื่องอยูที่โรงพยาบาลเดิม 
หรือยายไปโรงพยาบาลใกลบานโดยทางโรงพยาบาลนครพิงคจะชวยอํานวยความสะดวกแก
ผูปวยในการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลบาน 
8. การดูแลเรื่องความเศราโศก (Grief care) ประเด็นที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี ้
- ความหวังของผูปวยหรือครอบครัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีการใหการปรึกษาแกผูปวย
และครอบครัว เพื่อใหผูปวยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล คลายความเครียด คลายความ
เศรา 
- คนหาความกลัวของผูปวยและครอบครัว โดยสรางความมั่นใจใหผูปวยและครอบครัวในการ
ดําเนินชีวิตตอไปอยางมีความหมาย ไมทอแทไมสิ้นหวัง 
- คนหาศูนยรวมจิตใจของคนในครอบครัวพรอมทั้งใชแนวทางการดับทุกขของแตละศาสนามาใช
ในการชวยเหลือผูปวยและครอบครัว 
8. ผลลัพธที่คาดหวังดานผูปวย (Expected patient outcome) 
- ผูปวยและครอบครัวมีความเต็มใจ และมีความสามารถในการดูแลผูปวยและแสดงถึงความ
เขาใจในความเจ็บปวยของผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวมีความพึงพอใจตอการจัดการอาการรบกวน ที่ไดรับจากเจาหนาที่
พยาบาล เชน อาการปวด หายใจลําบาก นอนไมหลับ อาเจียน 
- ผูปวยไมมีการติดเชื้อในรางกาย ไดแก การติดเชื้อในชองปาก การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะ  
- ไมมีอาการปสสาวะคั่ง (Urinary retention) 
- ไมมีอาการทองผูก 
- ไมมีอาการอุจจาระรวง 
- ผูปวยและครอบครัวมีความรูในการใชยา 
- ผูปวยและครอบครัวมีเครือขายที่ใหความชวยเหลือในการดูแลผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลดานจิตวิญญาณ 
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2. ผูปวยที่อยูระหวาง 
2 กลุม (40-60%) 

9. ผลลัพธที่คาดหวังดานผูปวย (Expected patient outcome) 
- ผูปวยและครอบครัวมีความเต็มใจ และมีความสามารถในการดูแลผูปวยและแสดงถึงความ
เขาใจในความเจ็บปวยของผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวมีความพึงพอใจตอการจัดการอาการรบกวน ที่ไดรับจากเจาหนาที่
พยาบาล เชน อาการปวด หายใจลําบาก นอนไมหลับ อาเจียน 
- ผูปวยไมมีการติดเชื้อในรางกาย ไดแก การติดเชื้อในชองปาก การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะ  
- ไมมีอาการปสสาวะคั่ง (Urinary retention) 
- ไมมีอาการทองผูก 
- ไมมีอาการอุจจาระรวง 
- ผูปวยและครอบครัวมีความรูในการใชยา 
- ผูปวยและครอบครัวมีเครือขายที่ใหความชวยเหลือในการดูแลผูปวย 
- ผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลดานจิตวิญญาณ 

3. ผูปวยระยะสุดทาย 
(0-30%) 

1. การประเมินการจัดการกับโรค (Disease management assessment) 
- ทบทวน Chart ของผูปวย การใหยา การวางแผนการดูแล 
- ปรึกษาแพทยเจาของไขเกี่ยวกับอาการของผูปวย 
- ปรึกษาญาติของผูปวยและแพทยเรื่องการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลใกลบานหรือกลับไปพักที่
บาน 
- ประเมินซ้ําเรื่องความเหมาะสมของการใหยาการใหออกซิเจนและสารน้ํา 
2. การประเมินดานรางกายและการดูแล (Physical Assessment & care) 
- ประเมินความสามารถในการกลืนของผูปวยและติดตามดูเรื่องการไดรับสารน้ําของผูปวย 
- ใหผูปวยจิบน้ําหรือใหอาหารจํานวนไมนอยเทาที่ผูปวยรับได 
- ทําความสะอาดชองปากใหผูปวยบอยๆ 
- ประเมินอาการเขียว (Cyanosis) และผิวหนังเปนลาย (Mottling)  
- จัดอุปกรณชวยเหลือผูปวยที่เหมาะสมกับผูปวย เชน ที่นอน 
- ใหผูปวยมีกิจกรรมเทาที่ทําไดและพฤติตัวผูปวยทุก 2 ชั่วโมงถาผูปวยทนได 
- ประเมินวิธีการบริหารของผูปวยและญาติวาสามารถบริหารยาไดอยางถูกตองตามแพทยสั่ง 
- ในกรณีที่ผูปวยอยูในระยะสุดทายของชีวิตความเขาใจของรางกายในระยะใกลเสียชีวิตจะทําให
ญาติและผูใหการรักษาสามารถดูแลผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสมซึ่งจะเปนผลดีแกผูปวยทําให
ผูปวยไมตองทนทุกขทรมานและลดการรักษาที่ไมจําเปน 
* ความออนเพลียเปนสิ่งที่ควรยอมรับ ไมควรใหการรักษาใดๆ เพราะจะทําใหเกิดผลเสีย
มากกวา ผลดี ควรใหผูปวยในระยะนี้พักผอนใหเต็มที่ 
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3. ผูปวยระยะสุดทาย 
(0-30%) 

* ภาวะเบื่ออาหารและรับประทานอาหารไดนอยลง จากการศึกษาพบวาความเบื่ออาหารที่
เกิดขึ้นเปนผลดีมากกวาผลเสีย เพราะทําใหมีสารคีโตนในรางกายเพิ่มขึ้น สารคีโตนจะทําให
ผูปวยรูสึกสบายขึ้นและบรรเทาอาการเจ็บปวดได* ภาวะขาดน้ําไมทําใหผูปวยทรมานมากขึ้น
ตรงกันขามกลับกระตุนใหมีการหลังสารเอ็นดอรฟนทําใหผูปวยรูสึกสบายขึ้น หากปาก ริมฝปาก 
จมูกแหงและตาแหง ใหทําความสะอาดและรักษาความชื้นไว โดยอาจใชสําลีหรือผาสะอาดชุบ
น้ําแปะที่ปากหรือริมฝปากหรือใชสีผึ้งทาริมฝปากสําหรับตาก็หยอดน้ําตาเทียม 
* ผูปวยจะงวงและอาจนอนหลับตลอดเวลา ควรใหผูปวยหลับ ไมควรพยายามปลุกใหตื่น 
* ผูปวยใกลตายและไมรูสึกตัวไมควรคิดวาเขาไมสามารถรับรูหรือไดยินสิ่งที่มีคนพูดกันอยูขางๆ 
เพราะเขาอาจจะยังไดยินหรือรับรู แตไมสามารถสื่อสารใหผูอื่นรับรูได จึงไมควรพูดคุยกันในสิ่งที่
จะทําใหผูปวยไมสบายใจหรือเปนกังวล 
* การรองครวญครางหรือหนาตาบิดเบี้ยวไมไดเกิดความเจ็บปวดเสมอไปแตอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสมองซึ่งแพทยสามารถใหยาระงับอาการเหลานี้ได 
* ผูปวยอาจมีเสมหะมาก ควรใหยาลดเสมหะแทนการดูเสมหะซึ่งนอกจากไมไดผลแลวยังทําให
ผูปวยรูสึกทรมานเพิ่มขึ้นดวย (ทั้งนี้หมายถึงผูปวยที่ใกลเสียชีวิตเทานั้นไมรวมถึงผูปวยอื่นๆที่
จําเปนตองไดรับการดูดเสมหะ) 
3. การประเมินการดูแลดานจิตสังคมและการดูแล 
3.1 ใหประเมินดังนี้ 
  ก. ประเมนิความพรอมของผูปวยและครอบครัวที่จะเผชิญความตายที่ใกลเขามา 
  ประเมินความเศราโศกผูปวยและครอบครัว 
  ข.คนหาความคาดหวังความคาดหวังของผูปวยและความตองการของบุตรหลาน 
  ของผูปวย 
  ค. ประเมินความเหนื่อยลาของผูดูแลระดับของความอดทนตอการดูแลผูปวย 
3.2 ใหดําเนินการชวยเหลือดังนี้ 
  ก. จัดสิ่งแวดลอมที่สงบใหผูปวย 
  ข. จัดตารางเวลาใหกับผูที่มาเยี่ยมผูปวย 
  เยี่ยมเวลา 12.00-13.00 น. และอนุโลมใหญาติผูปวยนอกเวลาเยี่ยมตามความเหมาะสม    
  ค.จัดใหผูดูแลมีเวลาพักผอน 
  ง. สงตอผูปวยไปพักอยูที่โรงพยาบาลใกลบานหรือบานตามที่ผูปวยปรารถนา 
4.การประเมินดานจิตวิญญาณและการดูแล (Spiritual Assessment & Care) 
- ประเมินความตองการดานพื้นฐานของแตละบุคคล 
- คนหาความเชื่อ ความหวัง ความเขมแข็ง และความกลัวของผูปวยและครอบครัว 
- เปดโอกาสใหพระภิกษุหรือผูนําศาสนาที่ผูปวยนับถือมาเยี่ยมผูปวยหากผูปวยและครอบครัวมี
ความประสงคใหประสานงานนิมนตพระภิกษุสงฆมาเยี่ยม ใหแจงพยาบาลประจําหอผูปวย / 
หัวหนาหอผูปวยแจงความจํานงลวงหนาที่ชมรมจริยธรรม 
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3. ผูปวยระยะสุดทาย 
(0-30%) 

5. การสงตอผูปวย 
- พยาบาลประจําหอผูปวยสามารถประสานกับทีมเยี่ยมบานโดยตรง โดยไมตองรอความเห็นจาก
แพทยในการทรงเยี่ยมบาน 
- สงตอขอมูลการดูแลผูปวยกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลที่รับผูปวยไปดูแลตอ หรือ
เจาหนาที่ทีมสุขภาพที่จะไปเยี่ยมผูปวยที่บานเพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง 
- ทีมเยี่ยมบานมาประเมินผูปวยเบื้องตนที่หอผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวย Palliative care 
- เมื่อทีมเยี่ยมบานพบปญหาระหวางการดูแลผูปวยสามารถปรึกษาแพทยไดโดยตรง 
6. การใหสุขศึกษาแกผูปวยและครอบครัว (Patient / Family education) 
- ใหคําแนะนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพอาการของผูปวย และอาการเปลี่ยนแปลง 
  ของผูปวยที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนการดูแล โดยคํานึงถึงความตองการ 
  ของผูปวยและความพรอมในการรับขอมูลขาวสาร 
- เคารพตอความตองการของผูปวยและครอบครัว ในเรื่องความหวังและความเขาใจตอโรค 
- การสอนและการเตรียมครอบครัวของผูปวยในเรื่องดังนี้ 
  ก. ประเมินอาการรบกวนตางๆ ของผูปวย เชน หายใจลําบาก เบื่ออาหาร ซึมเศรา  
  วิตกกังวล ความเครียด นอนไมหลับ ฯลฯ  
  ข. การใชยาในการจัดการกับอาการรบกวนของผูปวย เชน การใหยาแกปวดโดย 
  ไมตองกลัววาผูปวยจะติดยา 
  ค. การบันทึกเรื่องยาทั้งหมดที่ผูปวยรับประทานและติดตามผลการใชยาและ 
  อาการขางเคียงเมื่อผูปวยกลับไปอยูที่บาน 
ง. วิธีการดูแลผูปวยเฉพาะโรค เชน การทําแผลทวารเทียม (Ostomy) 
  จ. วิธีการดูแลใหผูปวยมีความสุขสบาย 
  ฉ. ทบทวนเรื่องการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลของผูปวยและการดูแลความสะอาด 
  ชองปากของผูปวย 
  ช.การดูแลระบบขับถายของผูปวย 
  ซ. การใหขอมูลเกี่ยวกับการใหสารอาหารอยางเพียงพอแกผูปวยและอาหารเฉพาะโรค 
  สําหรับผูปวย 
  ฌ. การดูแลเรื่องการใหอาหารทางสายยางแกผูปวยวิธีการใหอาหารทางสายยาง 
  ญ. ใหการปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ในเรื่องที่ผูปวยและครอบครัวกังวลใจ เชน 
  ปญหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง ภาพลักษณของผูปวย การมีเพศสัมพันธ 
  ความสามารถในการขับรถของผูปวย 
  ฎ. เอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับบุคคลที่ญาติของผูปวยตองแจงใหทราบเมื่อผูปวยมี 
  อาการเพิ่มมากขึ้น 
  ฏ. การทบทวนใหมั่นใจวาผูดูแลของผูปวยจะสามารถจัดการอาการรบกวนของผูปวยไดอยาง
เหมาะสม 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

ผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง 

การดูแลโดยการประสานงานกับโดยสหสาขาวิชาชีพ 

3. ผูปวยระยะสุดทาย 
(0-30%) 

- สมาชิกในครอบครัวของผูปวยที่อยูไกลอาตองการใหเจาหนาที่ทีมสุขภาพโทรศัพทแจงขอมูล
อาการของผูปวย 
- เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงเฉียบพลันใหญาตินําสงโรงพยาบาล หรือเรียกรถพยาบาลใหไปรับ
ผูปวยที่บาน เพื่อนําสงโรงพยาบาลโดยโทรแจงที่ 1669  
- ผูปวยและญาติมีความเห็นรวมกันวาไมประสงคจะชวยฟนคืนชีพ เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลง
เฉียบพลัน ถาหากอยากตองการคําแนะนําในการดูแลผูปวยสามารถโทรมารับคําปรึกษาจาก
พยาบาลประจําหอผูปวย 
- เมื่อผูปวยอยูในระยะใกลตายใหผูดูแลปฏิบัติดังนี้ 
1. กระตุนใหผูปวยพูดคุย แมวาผูปวยมีระดับความรูสึกตัวลดลง 
2. สนทนากับผูปวยในสิ่งที่ผูปวยคาดหวัง 
3. คนหาวาผูปวยมีจินตนาการวาความตายเปนอยางไร 
หมายเหตุ :  ผูปวยและครอบครัวตองไดรับความรูในทุกระยะของการเจ็บปวยโดยเจาหนาที่ทีม
สุขภาพ 
7. การวางแผน สนทนากับผูปวยและครอบครัว ในเรื่องดังนี้ 
- ประเมินความสามารถของผูปวยในการดูแลตนเอง ความสามารถของญาติในการดูแลผูปวย 
รวมถึงตอบคําถามขอสงสัยของผูปวยและครอบครัว พรอมทั้งคนหาผูดูแลหลักและผูดูแลรองคือ
ใครและสนทนากับผูปวยถึงความตองการในเรื่องความสุขสบาย 
- ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการรักษา เชน เลือกใหมีการชวยฟนคืนชีพหรือไม มีการ
มอบหมายไวลวงหนาวาใหใครเปนผูตัดสินใจเลือกการรักษาทางการแพทยเวลาที่ผูปวยไมรูสึกตัว
หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถตัดสินใจไดเอง 
- ถาผูปวยตองการกลับบานและแพทยอนุญาต ใหวางแผนกับผูปวยและญาติเรื่องการดูแลผูปวย
ที่บาน และชวยเหลือในการดูแลผูปวยที่บาน และสามารถติดตอกับทีม Palliative care ในเวลา
ที่หนวยงานเวชกรรมสังคม 
- ใหผูปวยและญาติเลือกสถานที่การดูแล เชน ตองการรับการรักษาตอเนื่องอยูที่โรงพยาบาลเดิม 
หรือยายไปโรงพยาบาลใกลบานโดยทางโรงพยาบาลนครพิงคจะชวยอํานวยความสะดวกแก
ผูปวยในการประสานงานกับโรงพยาบาลใกลบาน 
8. การดูแลเรื่องความเศราโศก (Grief care) ประเด็นที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี ้
- ปรึกษาหารือกับผูปวยและครอบครัวในเรื่องที่จะตองทําตอไปในชั่วโมงตอไปในวันตอไปและใน
อาทิตยตอไปที่ชวยใหผูปวยมีความสุขสบายและดําเนินชีวิตอยางมีความหมายในชวงเวลาที่
เหลืออยู 
การดูแลเมื่อผูปวยถึงแกกรรม มีดังนี้  
- รายงานใหแพทยทราบและชวยประสานงานกับครอบครัวของผูปวยใหไดพบแพทยเพื่อ
รับทราบขอมูลการถึงแกกรรมของผูปวย 
- เปดโอกาสใหญาติไดปฏิบัติตามพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา 
- เจาหนาที่พยาบาล แพทย และญาติ รวมกันกลาวคําไวอาลัย 



   

แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยสหสาขาวิชาชีพ 

ผูปวยที่ไดรับการดูแล
แบบประคับประคอง 

การดูแลโดยการประสานงานกับโดยสหสาขาวิชาชีพ 

3. ผูปวยระยะสุดทาย 
(0-30%) 

- เจาหนาที่พยาบาล แพทย และญาติ รวมกันกลาวคําไวอาลัย 
- เปดโอกาสใหญาติไดอยูตามลําพังกับผูปวยหลังจากที่ผูปวยถึงแกกรรมแลว 
- หากอยากตองการความสุขของผูปวยกลับไปที่บาน ใหชวยติดตอประสานงานกับแหลง
ชวยเหลือตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกใหญาติ 
- ดูแลความเศราโศกของญาติในชวงเวลาที่ผูปวยถึงแกกรรมโดยยอมรับความรูสึกตางๆของ
ครอบครัวผูปวยเมื่อเผชิญกับการถึงแกกรรมของผูปวย เชน ความรูสึกผิดของญาติที่ไมไดมาดูแล
ผูปวยอยางเต็มที่ อาการตกใจรองไหของญาติผูปวย และชวยดูแลปลอบใจครอบครัวของผูปวย 
เปนตน  
- มีการติดตามใหการปรึกษาแกครอบครัวของผูปวยหลังจากเสร็จสิ้นงานศพ 
9. ผลลัพธที่คาดหวังดานผูปวย (Expected patient outcome) 
- ผูปวยไมทุกขทรมานจากอาการรบกวนตางๆ 
- ผูปวยพึงพอใจการดูแลของแพทยและเจาหนาที่ในทีมสุขภาพ 
- ผูปวยไดถึงแกกรรมที่โรงพยาบาลหรือบานตามความปรารถนาของผูปวย 
- ญาติพึงพอใจในกระบวนการดูแลผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยเข้าศูนย์ดูแลต่อเนื�อง   

ศูนยการดูแลตอเน่ือง โรงพยาบาลพราว  จ. เชียงใหม   
ชื่อ–สกุลผูปวย..................................................................อาย.ุ........ป น้ําหนัก........กก .HN………..........AN……......…/….........PP.........% 
เลขที่บัตรประชาชน................................................ระดับการศึกษา......................................อาชพี............................................................ 
สิทธิการรักษา  เบิกได-จายตรง   เบิกไดชําระเงินเอง UC ……..……  ประกันสังคมอื่นๆ…………....................................  
วันที่แรกรับ……………………………….การวินิจฉัยโรค .............................................แพทยผูรักษา................................................................. 
ประเภทของผูปวย  โรคฉุกเฉิน  โรคเรื้อรัง  ผูพิการ  PALLIATIVE CARE  ผูสูงอายุ ระบ.ุ.......................................  
กลุมอื่นๆที่มีความเฉพาะของอาการหรือโรคที่ตองไดรับการเยี่ยมบาน ระบุ
................................................................................................................................................................................................................... 
อาการเจ็บปวยที่นํามาโรงพยาบาล
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
สรุปอาการ/การรักษากอนจําหนาย   (แผนการรักษาดังแนบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................... 

สัญญาณชีพ  Temp……..……C   PR……….…./min   RR………….……./min   BP …..……../………….mmHg 
ปญหาที่ตองการใหดูแลตอเนื่อง 
Bedsore gr……...  Home O2   Tracheostomy  tube   NG tube   Gastrostomy  tube    Foley’s cath   
PCN        Skin traction     H/D        CAPD         APD         ประเมินกอนการวางสายลางไตทางหนาทอง 
ประเมินหลังการวางสายทางหนาทอง   อื่น 
ระบ…ุ…………………………................................................................................................................................................... 
ผูดูแล     มีระบุ ชื่อ-สกุล....................................................................ความสัมพันธ......................หมายเลขโทรศัพท.......................... 
            ไมมีผูดูแล    เนื่องจาก .........................................................................................................................................................                  
ที่อยูหลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล
.................................................................................................................................................................................................................... 
สถานที่ใกลเคียงที่สาํคัญวัด..................... โรงเรียน..................รพสต.................... เทศบาล.................. อื่นๆ............... 
จุดเดน/ลักษณะของบาน............................................................................................................................................................................ 

แผนที่โดยสังเขป(หากสามารถเขียนไดโดยผูปวย/เจาหนาที่/ญาติ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลงนาม ................................................ ผูรับบริการ/ญาติ                  ลงนาม........................................พยาบาลผูบันทึก
ขอมูล                          
        (...............................................)                                       (...............................................) 
ระบุความสัมพันธ..................................                                          วันที.่........../......../..................... 
      วันที.่........../......../......................... 

COC /Home  ward No…..…/……. 
Palliative No…………………/……….. 
 



   

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative Care Outcome Scale) 

PATIENT QUESTIONNAIRE ฉบับใชถามผูปวย 
 

ชื่อผูปวย.............................................................................อาย.ุ................ป ระดับ PPS………....……..% 
สถานที่ใหการดูแล...............................................................วันที่ประเมิน............................... 

กรุณาตอบคําถามตอไปน้ีโดยทําเครื่องหมาย ∕ หนาคําตอบที่ถูกตองสําหรับทานมากที่สุด                                              

คําตอบของทานจะชวยใหเราไดปรับปรุงการดูแลของทานและผูปวยรายอื่น ขอขอบพระคุณ 

๑.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานมีอาการปวดหรือไม 
□ ๐ ไมมีอาการปวดเลย 
□ ๑ ปวดเล็กนอยแตไมรบกวนซึ่งไมตองจัดการกับความปวด 
□ ๒ ปวดปานกลาง ความปวดทําใหไมสามารถทํากิจกรรมบางอยางได 
□ ๓ ปวดรุนแรง จนมผีลกระทบอยางมากตอการใชสมาธิในการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ 
□ ๔ ปวดอยางมากมายทวมทน จนคิดอะไรไมออก  

๒.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานมีอาการอื่นที่มีผลกระทบตอความรูสึกของทาน เชน รูสึกไมสบาย ไอ ทองผูก  หรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ เล็กนอย 
□ ๒ ปานกลาง 
□ ๓ รุนแรง 
□ ๔ มากมาย ทวมทน 

๓.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานรูสึกหงุดหงิดหรือกังวลใจเกีย่วกับความเจ็บปวย หรือการรักษา หรือไม 
□ ๐ ไมกังวลเลยหรือไมหงุดหงิดเลย 
□ ๑ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดนานๆครั้ง 
□ ๒ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดเปนบางครั้ง เปนบาง ไมเปนบาง  
□ ๓ กังวลใจหรือหงดุหงิดเกือบตลอดเวลา สวนมากแลวมผีลกระทบกับความคิด สมาธิของทาน 
□ ๔ กังวลใจหรือหงดุหงดิตลอดเวลาจนคิดอะไรไมออก 

๔.ในชวงสามวันที่ผานมา สมาชิกในครอบครัวทาน เพื่อนของทานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทานหรือไม 
□ ๐ ไมวิตกกังวลเลย 
□ ๑ นานๆครั้ง  
□ ๒ เปนบางครั้ง มีผลกระทบบางเพราะความคิดหรือสมาธิของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน 
□ ๓ วิตกกังวลเปนสวนมาก 
□ ๔ วิตกกังวลตลอดเวลา 

๕.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของทานไดรับทราบขอมูลเกีย่วกับการดูแลมากนอยเพียงใด 
□ ๐ ไดรับทราบขอมูลเต็มที่ รูสึกสบายใจที่ไดถามแพทยหรือพยาบาลในสิ่งที่สงสัย 
□ ๑ ไดรับขอมลู แตผูปวยไมเขาใจ 
□ ๒ ไดรับทราบขอมูลกต็อเมื่อถามไปยังแพทยและพยาบาลแตจริงๆแลวอยากทราบขอมูลมากกวาน้ี 
□ ๓ ไดรับทราบขอมูลนอยมากและในบางคําถามแพทยหรือพยาบาลหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถาม 
□ ๔ ไมไดรับทราบขอมูลเลย 
 

 
 
อางอิง : แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ฉบับใชถามผูปวย 

ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



   

๖.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานไดเลาระบายความรูสึกของทานใหกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หรอืไม 
□ ๐ ใช ไดเลาทุกอยางที่อยากจะพูด 
□ ๑ ไดเลาระบายความรูสึกเปนสวนมาก 
□ ๒ ไดเลาระบายความรูสึกเปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย นานๆครั้ง 
□ ๔ ไมเคยเลากับใครเลย 

๗.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานเศราใจหรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ ไมคอยบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ คอนขางบอย 
□ ๔ ตลอดเวลา 

หมายเหต ุถาทานตอบวา เศราใจคอนขางบอยหรือ เศราใจตลอดเวลาใหปรึกษาพยาบาลหรือแพทย 
๘.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยรูสึกดีกับตัวเองหรือไม 

□ ๐ ใชรูสึกดีกบัตัวเองตลอดเวลา 
□ ๑ คอนขางบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย 
□ ๔ ไมรูสึกดีกับตัวเองเลย 

๙.ในชวงสามวันทีผ่านมา ทานรูสึกวาทานเสียเวลาในการนดัหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของทาน เชน รอรถมาสงที่โรงพยาบาล 
หรือเสียเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด เอ็กซเรยซ้ํา หรือเสียเวลาในการรอเบิกเวชภณัฑ ออกซิเจน อุปกรณตางๆที่ไมเปนไปตาม
ระบบหรือไม 

□ ๐ ไมเสียเวลาเลย 
□ ๒ เสยีเวลาเกือบครึ่งวัน 
□ ๔ เสียเวลามากกวาครึ่งวัน 

๑๐.ในชวงสามวันทีผ่านมาทานไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดจากความเจ็บปวยของทานทั้งดานปญหาการเงินหรือปญหา
สวนตัวหรือไม 

□ ๐ ไดรับการชวยเหลือทันเวลาตามที่ผูปวยตองการ 
□ ๒ ปญหากําลังไดรับการชวยเหลือ 
□ ๔ ปญหายังมีอยูและยังไมไดรับการชวยเหลือ 
□ ๐ ไมมีปญหาอะไรเลย 

๑๑.อะไรคือปญหาหลักๆหรือปญหาสําคญัของทานในชวงสามวันที่ผานมา 
๑).................................................................................................................... 
๒).................................................................................................................... 
๑๒.ทานทําแบบสอบถามนี้อยางไร 

□ ๐ ดวยตนเอง 
□ ๑ ดวยความชวยเหลือของเพื่อนหรือญาต ิ
□ ๒ ดวยความชวยเหลือของเจาหนาที่พยาบาล 
 
 

 
อางอิง : แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ฉบับใชถามผูปวย 

ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



   

ใบบันทึกคะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
 (Palliative care outcome scale)ฉบับใชถามผูปวย 

 

ชื่อ...............................................................................สกุล................................................................อาย.ุ..........ป 

โรค...............................................................................หนวยงาน.................................................…………………… 

. 

คะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง          
(Palliative care outcome scale) 

ครั้งที่ ๑             
วันที.่................... 

ครั้งที่ ๒
วันที่…………. 

ครั้งที่ ๓ 
วันที่………… 

๑. อาการปวด    

๒. อาการอื่นๆที่มผีลกระทบตอความรูสึกของผูปวย
ไดแก……………………………………………. 

   

๓. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๔. ความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๕. การไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการดูแลรักษา    
๖. การไดรับการระบายความรูสึก/ไดรับความชวยเหลือและกําลังใจ    
๗. ความรูสึกซมึเศรา    
๘. ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายและมีคณุคา    
๙. การเสียเวลาในการไดรับการดูแลรักษา    
๑๐. การไดรับความชวยเหลือเรื่องปญหาการเงิน/ปญหาอื่นๆที่เกิด
จากความเจ็บปวย 

   

คะแนนรวม    

ปญหาสําคัญของผูปวย    

PPS level (%)    
การทําแบบสอบถามนี้ทําโดย : ผูปวย, ผูปวย และญาติเพื่อน, ผูปวย
และเจาหนาที่พยาบาล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อางอิง : แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  ฉบับใชถามผูปวย 

ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม   คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



   

แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  (Palliative Care Outcome Scale)                                        
CARER QUESTIONNAIRE ฉบับใชถามผูดูแลหลักของปวย 

ชื่อผูปวย.........................................................................อายุ........ป  
สถานที่ใหการดูแล...............................................................วันที่ประเมิน............................... 

 
กรุณาตอบคําถามตอไปน้ีโดยทําเครื่องหมาย ∕ ใหตรงกับคําตอบที่ทานคิดวาตรงกับความรูสึกของผูปวยที่สุด                          
๑.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานมีอาการปวดหรือไม 

□ ๐ ไมมีอาการปวดเลย 
□ ๑ ปวดเล็กนอยแตไมรบกวนซึ่งไมตองจัดการกับความปวด 
□ ๒ ปวดปานกลาง ความปวดทําใหไมสามารถทํากิจกรรมบางอยางได 
□ ๓ ปวดรุนแรง จนมผีลกระทบอยางมากตอการใชสมาธิในการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ 
□ ๔ ปวดอยางมากมายทวมทน จนคิดอะไรไมออก  

๒.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยมอีาการอื่นที่มีผลกระทบตอความรูสึกของผูปวย เชน รูสึกไมสบาย ไอ ทองผูก  หรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ เล็กนอย 
□ ๒ ปานกลาง 
□ ๓ รุนแรง 
□ ๔ มากมาย ทวมทน 

๓.ในชวงสามวันที่ผานมาผูปวยรูสึกหงุดหงิดหรือกังวลใจเกีย่วกับความเจ็บปวย หรือการรักษา หรือไม 
□ ๐ ไมกังวลเลยหรือไมหงุดหงิดเลย 
□ ๑ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดนานๆครั้ง 
□ ๒ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดเปนบางครั้ง เปนบาง ไมเปนบาง  
□ ๓ กังวลใจหรือหงดุหงิดเกือบตลอดเวลา สวนมากแลวมผีลกระทบกับความคิด สมาธิของทาน 
□ ๔ กังวลใจหรือหงดุหงิดตลอดเวลาจนคิดอะไรไมออก 

๔.ในชวงสามวันที่ผานมา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยหรือเพื่อนของผูปวย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกบัผูปวยหรือไม 
□ ๐ ไมวิตกกังวลเลย 
□ ๑ นานๆครั้ง  
□ ๒ เปนบางครั้ง มีผลกระทบบางเพราะความคิดหรือสมาธิของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน 
□ ๓ วิตกกังวลเปนสวนมาก 
□ ๔ วิตกกังวลตลอดเวลา 

๕.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยและทานและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูปวยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษามากนอย
เพียงใด 

□ ๐ ไดรับทราบขอมูลเต็มที่ รูสึกสบายใจที่ไดถามแพทยหรือพยาบาลในสิ่งที่สงสัย 
□ ๑ ไดรับขอมลู แตผูปวยไมเขาใจ 
□ ๒ ไดรับทราบขอมูลกต็อเมื่อถามไปยังแพทยและพยาบาลแตจริงๆแลวอยากทราบขอมูลมากกวาน้ี 
□ ๓ ไดรับทราบขอมูลนอยมากและในบางคําถามแพทยหรือพยาบาลหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถาม 
□ ๔ ไมไดรับทราบขอมูลเลย 
 
 

 
อางอิง : แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ฉบับใชถามผูปวย 

ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๖.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยไดเลาระบายความรูสึกของเขาใหกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หรอืไม 



   

□ ๐ ใช ไดเลาทุกอยางที่อยากจะพูด28 
□ ๑ ไดเลาระบายความรูสึกเปนสวนมาก 
□ ๒ ไดเลาระบายความรูสึกเปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย นานๆครั้ง 
□ ๔ ไมเคยเลากับใครเลย 

๗.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานคิดวาผูปวยเศราใจหรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ ไมคอยบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ คอนขางบอย 
□ ๔ ตลอดเวลา 

๘.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานคิดวาผูปวยรูสึกดีกับตัวเองหรือไม 
□ ๐ ใชรูสึกดีกบัตัวเองตลอดเวลา 
□ ๑ คอนขางบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย 
□ ๔ ไมรูสึกดีกับตัวเองเลย 

๙.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานรูสึกวาผูปวยเสียเวลาในการนัดหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูปวยหรือไม เชน รอรถมาสงที่
โรงพยาบาล หรือเสียเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด หรือเสียเวลาในการรอคอยการเอ็กซเรยซ้ํา  

□ ๐ ผูปวยไมเสียเวลาเลย 
□ ๒ ผูปวยเสยีเวลาเกือบครึ่งวัน 
□ ๔ ผูปวยเสยีเวลามากกวาครึ่งวัน 

๑๐.ในชวงสามวันทีผ่านมา ผูปวยไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดจากความเจ็บปวยของผูปวย ท้ังดานปญหาการเงินหรือ
ปญหาสวนตัวหรือไม 

□ ๐ ไดรับการชวยเหลือทันเวลาตามที่ผูปวยตองการ 
□ ๒ ปญหากําลังไดรับการชวยเหลือ 
□ ๔  ปญหายังมีอยูและยังไมไดรับการชวยเหลือ 
□ ๐ ไมมีปญหาอะไรเลย 

๑๑.อะไรคือปญหาหลักหรือปญหาสําคัญของผูปวยในชวงสามวันที่ผานมา 
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
๑๒.โปรดทําเครื่องหมาย / ในขอท่ีตรงกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผูปวยมากทีสุ่ด 

□ ๐ ผูปวยสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ ไมมีอาการของโรค 
□ ๑ ผูปวยปฏิบัติกจิกรรมไดตามปกติ มีอาการแสดงของโรคเล็กนอย 
□ ๒ ผูปวยมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม และมีอาการแสดงของโรค 
□ ๓ ผูปวยชวยเหลือตัวเองไดนอยลง อยูบนเตียงมากกวาครึ่งหนึ่งของเวลา ๑ วัน 
□ ๔ ผูปวยชวยเหลือตัวเองไดนอยมาก ใชเวลาทั้งวันอยูบนเตียง 

 

อางอิง : แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ฉบับใชถามผูดูแลหลักของปวย  

ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



   

ใบบันทึกคะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

 (Palliative care outcome scale) ฉบับใชถามผูดูแลหลักของผูปวย 

ชื่อ...............................................................................สกุล................................................................อาย.ุ..........ป 

โรค...............................................................................หนวยงาน.................................................……………………. 

 

คะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง          
(Palliative care outcome scale) 

ครั้งที่ ๑             
วันที.่................... 

ครั้งที่ ๒
วันที่…………. 

ครั้งที่ ๓ 
วันที่………… 

๑. อาการปวด    

๒. อาการอื่นๆที่มผีลกระทบตอความรูสึกของผูปวย
ไดแก……………………………………………. 

   

๓. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๔. ความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๕. การไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการดูแลรักษา    
๖. การไดรับการระบายความรูสึก    
๗. ความรูสึกซมึเศรา    
๘. ความรูสึกดีกับตัวเอง    
๙. การเสียเวลาในการไดรับการดูแลรักษา    
๑๐. การไดรับความชวยเหลือเรื่องปญหาการเงิน/ปญหาอื่นๆที่เกิด
จากความเจ็บปวย 

   

คะแนนรวม    

ปญหาสําคัญของผูปวย    

ความสามารถของผูปวยในการปฏิบัติกิจกรรม    
การทําแบบสอบถามนี้ ทําโดยผูดูแล    
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แบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  (Palliative Care Outcome Scale)                                       
STAFF QUESTIONNAIRE ฉบับใชถามเจาหนาที่ทีมสุขภาพ 

ชื่อผูปวย.........................................................................วันที่ประเมิน...........................................  
อาย.ุ......................ป  โรค............................................................................................................. 
สถานที่ใหการดูแล......................................................................................................................... 

 
กรุณาตอบคําถามตอไปน้ีโดยทําเครื่องหมาย ∕ ใหตรงกับคําตอบที่ทานคิดวาตรงกับความรูสึกของผูปวยที่สุด                          
๑.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานมีอาการปวดหรือไม 

□ ๐ ไมมีอาการปวดเลย 
□ ๑ ปวดเล็กนอยแตไมรบกวนซึ่งไมตองจัดการกับความปวด 
□ ๒ ปวดปานกลาง ความปวดทําใหไมสามารถทํากิจกรรมบางอยางได 
□ ๓ ปวดรุนแรง จนมผีลกระทบอยางมากตอการใชสมาธิในการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ 
□ ๔ ปวดอยางมากมายทวมทน จนคิดอะไรไมออก  

๒.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยมอีาการอื่นที่มีผลกระทบตอความรูสึกของผูปวย เชน รูสึกไมสบาย ไอ ทองผูก  หรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ เล็กนอย 
□ ๒ ปานกลาง 
□ ๓ รุนแรง 
□ ๔ มากมาย ทวมทน 

๓.ในชวงสามวันที่ผานมาผูปวยรูสึกหงุดหงิดหรือกังวลใจเกีย่วกับความเจ็บปวย หรือการรักษา หรือไม 
□ ๐ ไมกังวลเลยหรือไมหงุดหงิดเลย 
□ ๑ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดนานๆครั้ง 
□ ๒ กังวลใจบางหรือหงุดหงิดเปนบางครั้ง เปนบาง ไมเปนบาง  
□ ๓ กังวลใจหรือหงดุหงิดเกือบตลอดเวลา สวนมากแลวมผีลกระทบกับความคิด สมาธิของทาน 
□ ๔ กังวลใจหรือหงดุหงิดตลอดเวลาจนคิดอะไรไมออก 

๔.ในชวงสามวันที่ผานมา สมาชิกในครอบครัวของผูปวยหรือเพื่อนของผูปวย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกบัผูปวยหรือไม 
□ ๐ ไมวิตกกังวลเลย 
□ ๑ นานๆครั้ง  
□ ๒ เปนบางครั้ง มีผลกระทบบางเพราะความคิดหรือสมาธิของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน 
□ ๓ วิตกกังวลเปนสวนมาก 
□ ๔ วิตกกังวลตลอดเวลา 

๕.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของผูปวยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกบัการดูแลรักษามากนอยเพียงใด 
□ ๐ ไดรับทราบขอมูลเต็มที่ รูสึกสบายใจที่ไดถามแพทยหรือพยาบาลในสิ่งที่สงสัย 
□ ๑ ไดรับขอมลู แตผูปวยไมเขาใจ 
□ ๒ ไดรับทราบขอมูลกต็อเมื่อถามไปยังแพทยและพยาบาลแตจริงๆแลวอยากทราบขอมูลมากกวาน้ี 
□ ๓ ไดรับทราบขอมูลนอยมากและในบางคําถามแพทยหรือพยาบาลหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถาม 
□ ๔ ไมไดรับทราบขอมูลเลย 
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๖.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยไดเลาระบายความรูสึกของเขาใหกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หรอืไม 
□ ๐ ใช ผูปวยไดเลาทุกอยางที่อยากจะพูด 
□ ๑ ไดเลาระบายความรูสึกเปนสวนมาก 
□ ๒ ไดเลาระบายความรูสึกเปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย นานๆครั้ง 
□ ๔ ไมเคยเลากับใครเลย 

๗.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยเศราใจหรือไม 
□ ๐ ไมเลย 
□ ๑ ไมคอยบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ คอนขางบอย 
□ ๔ ตลอดเวลา 

๘.ในชวงสามวันที่ผานมา ผูปวยรูสึกดีกับตัวเองหรือไม 
□ ๐ ใช รูสึกดีกับตัวเองตลอดเวลา 
□ ๑ คอนขางบอย 
□ ๒ เปนบางครั้ง 
□ ๓ ไมคอยบอย 
□ ๔ ไมรูสึกดีกับตัวเองเลย 

๙.ในชวงสามวันที่ผานมา ทานคิดวาผูปวยเวลาในการนัดหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูปวยหรือไม เชน รอรถมาสงท่ีโรงพยาบาล 
หรือเสียเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด หรือเสียเวลาในการรอคอยการเอ็กซเรยซ้ํา หรือไม 

□ ๐ ผูปวยไมเสียเวลาเลย 
□ ๒ ผูปวยเสยีเวลาเกือบครึ่งวัน 
□ ๔ ผูปวยเสยีเวลามากกวาครึ่งวัน 

๑๐.ในชวงสามวันทีผ่านมา ผูปวยไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดจากความเจ็บปวยของผูปวย ทั้งดานปญหาการเงินหรือ
ปญหาสวนตัวหรือไม 

□ ๐ ไดรับการชวยเหลือทันเวลาตามที่ผูปวยตองการ 
□ ๒ ปญหากําลังไดรับการชวยเหลือ 
□ ๔  ปญหายังมีอยูและยังไมไดรับการชวยเหลือ 
□ ๐ ไมมีปญหาอะไรเลย 

๑๑.อะไรคือปญหาหลักหรือปญหาสําคญัของผูปวยในชวงสามวันที่ผานมา 
๑)................................................................................................................................................................................................................ 
๒)................................................................................................................................................................................................................ 
 
๑๒.ระดับ Palliative Performance Scale ของผูปวย คือ ระดับ PPS=…………………….% 
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ใบบันทึกคะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

 (Palliative care outcome scale) ฉบับใชถามเจาหนาที่ทีมสุขภาพ 

ชื่อ...............................................................................สกุล................................................................อาย.ุ..........ป 

โรค...............................................................................หนวยงาน.................................................……………………. 

 

คะแนนผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง          
(Palliative care outcome scale) 

ครั้งที่ ๑             
วันที.่................... 

ครั้งที่ ๒
วันที่…………. 

ครั้งที่ ๓ 
วันที่………… 

๑. อาการปวด    

๒. อาการอื่นๆที่มผีลกระทบตอความรูสึกของผูปวย
ไดแก……………………………………………. 

   

๓. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๔. ความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
๕. การไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการดูแลรักษา    
๖. การไดรับการระบายความรูสึก    
๗. ความรูสึกซมึเศรา    
๘. ความรูสึกวาชีวิตมีความหมายและมีคณุคา    
๙. การเสียเวลาในการไดรับการดูแลรักษา    
๑๐. การไดรับความชวยเหลือเรื่องปญหาการเงิน/ปญหาอื่นๆที่เกิด
จากความเจ็บปวย 

   

คะแนนรวม    

ปญหาสําคัญของผูปวย    

PPS level (%)    
การทําแบบสอบถามนี้ ทําโดย: เจาหนาท่ีพยาบาล    
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แบบคัดกรองโรคซึมเศรา ๒ Q 

ชื่อ/สกุล ผูถูกประเมิน..................................................อาย.ุ........ป  HN………..................Ward…………………………. 

คําแนะนํา  ใหผูประเมินกาเครื่องหมาย               ในชองที่ตรงกับคําตอบของผูรับบริการ 

( ถาไมเขาใจใหถามซ้ํา  ไมควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม ) 

 

คําถาม มี ไมมี 

๑. ใน ๒ สัปดาหที่ผานมารวมวันนี้ทานรูสึกหดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวังหรือไม   

๒. ใน ๒ สัปดาหที่ผานมารวมวันนี้ทานรูสึก เบื่อ ทําอะไรก็ไมเพลิดเพลินหรือไม   

 

 

 

การแปลผล และการดูแล 

  ถาคําตอบ “ไมมี” ทั้ง ๒ ขอถือวา ไมเปนโรคซึมเศรา 

   ถาคําตอบ “ม”ี ขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง ๒ ขอ หมายถึง มีความเสี่ยง หรือมีแนวโนมที่จะเปนโรคซึมเศรา ให
ประเมินตอดวยแบบประเมินโรคซึมเศราดวย ๙Q และแบบประเมินการฆาตัวตาย ๘Q ตอ หรือสงพบกลุมงานจิตเวช 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบคัดกรองโรคซึมเศรา ๙ Q 

ชื่อ/สกุล ผูถูกประเมิน..................................................อาย.ุ.....ป  HN………....Ward………………………………. 

คําแนะนํา ผูประเมินกาเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับคําตอบของผูรับบริการ  

            (ถาไมเขาใจใหถามซ้ํา ไมควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม) 

 

คําถาม 
ใน ๒ สัปดาหที่ผานมารวมทั้งวันนี้ทานมีอาการเหลานี้บอยแคไหน ไมมีเลย 

มีอาการ 
บางวัน 
<๗ วัน 

บอย >   
๗ วัน 

ทุกวัน 

๑.เบื่อๆไมสนใจอยากทําอะไร     
๒.ไมสบายใจ ซึมเศรา ทอแท     
๓.หลับยาก หรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป     
๔.เหนื่อยงาย หรือไมคอยมีแรง     
๕.เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป     
๖.รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวา ตัวเองลมเหลว หรือทําใหตนเองหรือ
ครอบครัวผิดหวัง 

    

๗.สมาธิไมดีเวลาทําอะไร เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือ ทํางานที่ตอง
ใชความตั้งใจ 

    

๘.พูดชา ทําอะไรชาจนคนอื่นสังเกตเห็นได หรือกระสับกระสายไม
สามารถอยูนิ่งไดเหมือนที่เคยเปน 

    

๙.คิดทํารายตนเอง หรือ คิดวาถาตายไปคงจะดี     
รวมคะแนน     

 

การแปลผล 

-ชวงคะแนน ๗-๑๒ คะแนน เปนโรคซึมเศราระดับนอย            ใหการปรึกษา 

-ชวงคะแนน ๑๓-๑๘ คะแนน เปนโรคซึมเศราระดับปานกลาง  

-ชวงคะแนน >๑๙ คะแนน เปนโรคซึมเศราระดับรุนแรงสงพบจิตแพทย   

หมายเหตุ ชวงคะแนน > ๗ คะแนน  ใหประเมินการฆาตัวตาย ๘ Q ตอ   

 

 

 

สงพบจิตแพทย 



   

แบบประเมินการฆาตัวตาย ๘ Q 

ชื่อ/สกุล ผูถูกประเมิน..................................................อาย.ุ.....ป  HN………....Ward………………………………. 

คําแนะนํา ผูประเมินกาเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับคําตอบของผูรับบริการ  

            (ถาไมเขาใจใหถามซ้ํา ไมควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม) 

 

คําถาม ไมใช ใช 

๑. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้คิดอยากตายหรือคิดวาตายไปจะดีกวา   

๒. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้อยากทํารายตนเองหรือทําใหตนเองบาดเจ็บ   

๓. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้คิดเกี่ยวกับการฆาตัวตาย 

(ถาใช..ถามตอวาทานสามารถควบคุมความคิดหรือจะไมทําตามความคิดนั้น) 

  

๔. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้มีแผนการที่จะฆาตัวตาย   

๕. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้เตรียมการที่จะทํารายตนเองโดยตั้งใจวาจะใหตาย
จริงๆ 

  

๖. ในชวง ๑ เดือนที่ผานมารวมวันนี้ทําใหตนเองบาดเจ็บแตไมตั้งใจที่จะใหเสียชีวิต   

๗. ในชวง ๑ เดือนที่ผานรวมวันนี้พยายามฆาตัวตายโดยตั้งใจที่จะใหตายจริงๆ   

๘. ตลอดชีวิตที่ผานมาทานเคยพยายามฆาตัวตาย   

รวมคะแนน   

 

การแปลผล 

-ชวงคะแนน ๑-๘ คะแนน  มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายนอง 

-ชวงคะแนน ๘-๑๖ คะแนน  มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายปานกลาง 

-ชวงคะแนน >๑๗ คะแนน  มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายสูง  

 

 

 

ใหการปรึกษา 

ควร Admit 



   

หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณะ 

เขียนที.่............................................................................................ 

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

ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล).........................................................อาย.ุ..................ปหมายเลขบัตรประชาชน......................... 

ที่อยูที่ติดตอได................................................................................................................................................................. 

เบอรโทรศัพท............................................................เบอรที่ทํางาน................................................................................ 

  ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณและมีความประสงคที่จะแสดงเจตนา

ที่จะขอตายอยางสงบตามธรรมชาติไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆกับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไมจําเปน

และเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลตามอาการ 

  เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต  หรือ  

  เมื่อขาพเจาไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจไดรบัการรักษาใหหายได 

ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ ( เลือกไดมากกวา ๑ ขอ และใหลงชื่อกํากับหนาขอที่ทานเลือก) 

      การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 

      การใชเครื่องชวยหายใจ 

      การใหสารอาหารและน้ําทางสายยาง 

      การเขารักษาในหอง ไอ.ซ.ียู. (I.C.U) 

      การกระตุนระบบไหลเวียน 

      กระบวนการฟนชีพเมื่อหัวใจหยุดเตน 

      การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใดๆ 

      ................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................. 
 ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม
ตอไปนี้ 
 ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน 
 การเยียวยาทางจิตใจ (กรุณนาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช)............................................... 

ขาพเจาขอมอบหมายให (ชื่อ-นามสกุล)............................................................................................... 
ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดตามปกติ 
เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวางแผน การดูแลรักษา
ตอไป 
  ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบหมายใหบุคคลใกลชิดและ
พยานเก็บรักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาล 

    ผูแสดงเจตนา.............................................. ......................ลงชื่อ 
บุคคลใกลชิด........................................................ลงชื่อ 

       พยาน...................................................................ลงชื่อ 
       พยาน...................................................................ลงชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ผูใกลชิด (ทําหนังสือที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ
ผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววางใจกัน) 
ชื่อ-นามสุกล......................................................................................มีความสัมพันธเปน.............................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................เบอรโทรศัพท.....................................................      

ที่อยูที่ติดตอได............................................................................................................................................................... 

พยายคนที่ ๑......................................................................................มีความสัมพันธเปน.............................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................เบอรโทรศัพท.....................................................      

ที่อยูที่ติดตอได............................................................................................................................................................... 

พยานคนที ่๒......................................................................................มีความสัมพันธเปน.............................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................เบอรโทรศัพท.....................................................      

ที่อยูที่ติดตอได............................................................................................................................................................... 

ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา 

ชื่อ-นามสุกล......................................................................................มคีวามสัมพันธเปน.............................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................เบอรโทรศัพท.....................................................      

ที่อยูที่ติดตอได............................................................................................................................................................... 

 

 

(ผูแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขฯ สามารถเลือกใชหนังสือแสดงเจตนาแบบใดก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

คํากลาวขออโหสิกรรมผูปวยสําหรับเจาหนาที่หอผูปวย 
(ทุกคนพนมมือ ผูกลาวนํา) 

 
ตลอดเวลาที่คุณ…………………………………………………………………….ไดรับการดูแลรักษาอยูในโรงพยาบาลพราว 

หากมีสิ่งใดที่แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ทุกคนไดกระทําการใดๆซึ่งเปนการลวงเกินไมวาดวยกาย วาจา จะโดย
ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจก็ตามในนามของเจาหนาที่หอผูปวย………………………………………………..ขออโหสิกรรมใหแก
ขาพเจาทั้งหลายในโอกาสนี้ดวย 

(เสร็จแลวทุกคนเคารพผูปวยดวยอาการสงบ) 
 

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

 
 
 

คํากลาวคารวะผูถึงแกกรรมในหอผูปวย 
และขออโหสิกรรมสําหรับศาสนาพุทธ 

(ทุกคนพนมมือ ผูกลาวนํา) 
บัดนี้คุณ………………………………………………………………………………..ไดจากไปแลวดวยความสงบ ในนามของ

เจาหนาที่หอผูปวย……………………………………………………ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของทาน ตลอดเวลาที่ไดทํา
การรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลหากมสิ่งใดที่แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ทุกคนไดกระทําการใดๆซึ่งเปนการลวงเกิน
ไมวาดวยกาย วาจา ใจ จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามขออโหสิกรรมแกพวกขาพเจาทั้งหลายในโอกาสนี้ดวย ขอ
อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดไดดลบันดาลใหดวงวิญญาณของคุณ…………………………………………………………..ไปสู
สุคติในสัมปรายภพดวยเทอญ 
จากนี้ไปขอรวมไวอาลัยแดคุณ…………………………………………………โดยการยืนสงบนิ่งไวอาลัยพรอมกัน 1 นาที 

(เสร็จแลวทุกคนเคารพศพดวยอาการที่สงบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
คํากลาวคารวะผูถึงแกกรรมในหอผูปวย 
และขออโหสิกรรมสําหรับศาสนาคริสต 

(ทุกคนพนมมือ ผูกลาวนํา) 
 
ขอบคุณพระเจาที่คุณ………………………………………………………………..ไดลวงลับกลับสูพระองคแลวดวยความ

สงบในนามของเจาหนาที่หอผูปวย…………………………………………ขอรวมในความทุกขโศกและอาลัยรักกับครอบครัว
ของทานตลอดเวลาที่ไดทําการรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล หากมีสิ่งใดที่แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ทุกคนไดกระทํา
การใดๆซึ่งเปนการลวงเกินไมวาดวยกาย วาจา ใจ จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามขออโหสิกรรมแกพวกขาพเจา
ทั้งหลายและขอพระเจาโปรดอภัยโทษขาพเจาทั้งหลายในโอกาสนี้ดวย ขอใหทานไดพํานักในนิเวศที่ทรงเตรียมไวตาม
พระสัญญาอยูกับพระองคตลอดนิรันดรกาลดวยเทอญ อาเมน 
จากนี้ไปขอรวมไวอาลัยแดคุณ…………………………………………………โดยการยืนสงบนิ่งไวอาลัยพรอมกัน 1 นาที 

 
(เสร็จแลวทุกคนเคารพศพดวยอาการที่สงบ) 

 
 
 

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

 
คํากลาวคารวะผูถึงแกกรรมในหอผูปวย 
และขออโหสิกรรมสําหรับศาสนาอิสลาม 

(ทุกคนพนมมือ ผูกลาวนํา) 
บัดนี้คุณ…………………………………………………………….ไดจากไปแลวดวยความสงบ ในนามของเจาหนาที่หอ

ผูปวย…………………………………………ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของทานตลอดเวลาที่ไดทําการรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาล หากมีสิ่งใดที่แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ทุกคนไดกระทําการใดๆซึ่งเปนการลวงเกินไมวาดวยกาย 
วาจา ใจ จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามขออโหสิกรรมแกพวกขาพเจาทั้งหลายและขอพระเจาโปรดอภัยโทษขาพเจา
ทั้งหลายในโอกาสนี้ดวย แทจริงแลวเราเปนศิษยของอัลลอฮ (พระผูเปนเจา) และเราตองกลับคืนสูพระองค ขอ
พระองคไดทรงโปรดอภัยโทษใหแกขาพเจาดวยเทอญ 
จากนี้ไปขอรวมไวอาลัยแดคุณ……………………………………………….โดยการยืนสงบนิ่งไวอาลัยพรอมกัน 1 นาท ี

 
 

(เสร็จแลวทุกคนเคารพศพดวยอาการที่สงบ) 
 

 

 

 

 



   

แบบประเมินความพึงพอใจของญาติตอการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

 

กิจกรรม มาก ปานกลาง นอย หมายเหตุ 
๑.ทานไดรับทราบขอมูลและอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยอยาง
ตอเนื่อง 

    

๒.ทานไดมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแลผูปวย     
๓.ผูปวยไดรับการดูแลดานรางกายอยางเหมาะสม     
๔.ทีมรักษาพยาบาลทําใหทานรูสึกอบอุนใจและไววางใจ     
๕.ทานไดรับความสะดวกและอยูใกลชิดกับผูปวย     
๖.ทานไดรับการตอบสนองตามประเพณี ความเชื่อและศาสนา
อยางเหมาะสมในระหวางอยูโรงพยาบาล 

    

๗.ทานไดรับความรูและเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยเมื่อ
ตองกลับไปอยูที่บาน 

    

๘.ทานไดรับการชวยเหลือ/แนะนํา/อํานวยความสะดวกเมื่อทาน
มีปญหา 

    

๙.ทานพึงพอใจตอการดูแลผูปวยของทีมผูรักษาพยาบาลโดยรวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บรรณานุกรม 

 

กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข.แนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย.2557. 

           ระบบ ออนไลน : http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/ pdf 

คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง.หนังสือเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

         ระบบออนล : http://www.thailivingwill.htt/palliative - care 

บุศยมาส ชีวสกุลยง. การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง Palliative care. พิมพ ครั้งที่ 1. 

          บริษัทกลางเวียงการพิมพ, เชียงใหม. 2556.  

       ระบบออนไลน  : www.med.cmu.ac.th/dept/family/2012/index.php/th/palliative-books  

แบบประเมินระดับผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง - Victoria Hospice . 

         ระบบออนไลน : https://www.victoriahospice.org/sites/default/files/pps_thai.pdf 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.คูมือการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง.พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพ:   

บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง  จํากัด 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม.แนวทางการปฏิบัติ เรื่องPalliative Care   

           ระบบออนไลน  : www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/guideline_policy/Palliative_Care2.pdf 

เอกสารแบบประเมินผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง. ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนคร    

เชียงใหม. ระบบออนไลน: www.med.ac.th/hospital/ins/palliative 

 

 

 

 


