กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการพัฒนาองคความรูในดานการบำบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพ โดยมีการศึกษาคนควา วิจัย พัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย
เพื่อจัดบริการทางการแพทยเฉพาะดานหรือในระดับตติยภูมิที่ซับซอนไดอยางมีมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจ
ของผรู บั บริการ
โรงพยาบาลสงฆ รับผิดชอบงานวิชาการของกรมการแพทย และการดูแลผปู ว ยพระภิกษุ ซึง่ สวนใหญ
เปนผูสูงอายุและมีโรคเรื้อรัง ซึ่งตองมีการดูแลจนมรณภาพ การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย
ซึง่ เปนแนวทางใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดทราบขัน้ ตอน การวินจิ ฉัย การวางแผนการดูแลรักษาผปู ว ย
ทีต่ อ งไดรบั การดูแลในระยะสุดทาย โดยมงุ หวังใหบคุ ลากรมีความตระหนักและเขาใจบทบาทหนาที่ โดยคำนึงถึง
สิทธิผปู ว ยเพือ่ ใหถงึ วาระสุดทายของชีวติ อยางสงบและมีคณ
ุ คา ในโอกาสนีก้ รมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณ นายแพทยสถาพร ลีลานันทกิจ และคณะทำงานผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจ และ
เสียสละเวลาอันมีคามารวมดำเนินการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองฉบับนี้
อันจะเปนประโยชนตอ แพทย และบุคลากรทางการแพทยตอ ไป

นายเรวัต วิศรุตเวช
อธิบดีกรมการแพทย
กันยายน 2551

ขาพเจาไดรับการปรึกษาจากแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2550 ที่ผานมา ใหชวยจัดทำ Palliative Care Ward รวมถึงการมาชวยรับปรึกษาพระสงฆอาพาธที่มี
ความปวดรวมดวยเปนครั้งคราวที่โรงพยาบาลสงฆ ทำใหพบวาที่โรงพยาบาลสงฆ มีพระสงฆที่อาพาธจากการ
เจ็บปวยดวยโรคชนิดตางๆ ระยะสุดทาย พรอมกับความปวด อาการทางกายชนิดอืน่ และทางจิตทีก่ อ ใหเกิดความ
ทุกขทรมานจำนวนไมนอย ในชวงแรกบุคลากรที่อยูในหนวยงานใหมนี้ตางเกรงวาพระที่อาพาธจะไมยอมยาย
หรือแพทยไมสงผูปวยมาให แตหลังดำเนินการไปไดระยะหนึ่งพบวา พระสงฆอาพาธกลุมนี้สวนใหญพบมี
ความทุกขทรมานอาการที่เปนอยูลดลง และเมื่อเขาสูระยะใกลมรณภาพก็ไมทุกขทรมาน ทำใหญาติโยมและ
ครอบครัวของพระภิกษุกลมุ นีม้ คี วามพึงพอใจ แพทยทสี่ ง ปรึกษาก็พอใจ ทำใหในปจจุบนั ในหนวยงานใหมนมี้ ี
การครองเตียงเต็มที่เกือบตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบวาพระภิกษุจำนวนหนึ่งสามารถกลับไปใชชีวิตชวงทาย
ที่วัดหรือที่บานได
สิง่ หนึง่ ทีไ่ ดพบเห็นจากโรงพยาบาลสงฆ และสถาบันมะเร็งแหงชาติฯ ทีข่ า พเจาเคยทำงานจนเกษียณ
อายุและเปนที่ปรึกษาในปจจุบัน รวมถึงสถาบันทางการแพทยอื่นที่เคยไดสัมผัส พบวาแพทยและบุคลากร
ทางการแพทยของเรามีความชำนาญ มีทักษะในการรักษาพยาบาล รวมถึงการมีเครื่องมือทันสมัย ไมไดแตกตาง
หรือดอยไปจากสถาบันทางการแพทยในประเทศที่พัฒนาแลว แตแพทยและบุคลากรทางการแพทยของเรา
สวนใหญมุงเนนแตการบำบัดกับตัวโรคตามที่ตัวเองชำนาญหรือเชี่ยวชาญเทานั้น โดยขาดซึ่งความใสใจตอการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ทำใหเมื่อผูปวยที่เขาสูระยะสุดทายของโรค และหมดหนทาง
ในการเยียวยาใหหาย โดยมากจะถูกแพทยทที่ ำการบำบัดรักษาใหกลับไปใชชวี ติ ชวงสุดทายทีบ่ า นพรอมคำกลาว
วา “ไมรจู ะทำอะไรใหไดมากกวานีอ้ กี แลว” โดยความเปนจริงแลวมีความทุกขทรมานมากมายทีเ่ กิดขึน้ กับผปู ว ย
กลมุ นีท้ แี่ พทยและบุคลการทางการแพทยอนื่ ๆ สามารถชวยใหการบรรเทาได โดยใชความรดู า นการแพทยพนื้ ฐาน
ไมตอ งใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและราคาแพงเขามาบริหารจัดการ จากแนวคิดนีผ้ อู ำนวยการโรงพยาบาลสงฆจงึ ได
ชวนใหขา พเจาหาผทู มี่ คี วามชำนาญ มีทกั ษะในการแพทยดา นนี้ มาชวยกันเขียนแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษา
แบบประคับประคอง โดยเริ่มแรกตั้งใจเขียนไวสำหรับใหบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลสงฆใชเปน
แนวทางปฏิบัติ แตตอมาเห็นวาถาสามารถเผยแพรใหบุคลากรทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
ผสู นใจอืน่ ๆ นาจะไดผลทีค่ มุ คากวา
เนื่องจากการดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนการดูแลแบบองครวม ครอบคลุมทุกสวนของรางกาย
รวมถึงการดูแลดานจิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผปู ว ย ยังเกีย่ วของกับ
ผูคนที่อยูรอบขางตั้งแตแพทย บุคลากรทางการแพทย ญาติมิตร คนในครอบครัว ฯลฯ และสิ่งที่สำคัญสุด
คือ จริยธรรมทางการแพทย โดยเฉพาะการตัดสินใจถึงการใหหรือไมให การหยุดหรือไมหยุดการบำบัดบางชนิด
และใหการบำบัดเฉพาะอาการที่กอใหเกิดความทุกขทรมานเทานั้น ถาหากเขียนครอบคลุมทั้งหมดอยางละเอียด
แนวทางเวชปฏิบตั เิ ลมนีค้ งเปนตำราทางการแพทยเลมหนาหลายรอยหนา และตองใชเวลานับปจงึ จะสำเร็จ ดังนัน้

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองเลมนี้จึงพิจารณาเขียนเฉพาะเรื่องที่เห็นวาสำคัญเรงดวน
อาทิเชน จริยธรรมทางการแพทยทสี่ ำคัญบางประการ อาทิเชน เมือ่ ใดจึงเปนเวลาเหมาะสมกับการนำผปู ว ยเขามา
ใชบริการการดูแลรักษารูปแบบนี้ สำหรับอาการทีก่ อ ใหเกิดความทุกขทรมานก็จะมงุ เนนรายละเอียดดานการบำบัด
รักษาความปวดเปนสำคัญ สำหรับอาการอืน่ ๆ จะเขียนพอเปนสังเขปไวใชเปนแนวทางปฏิบตั เิ ทานัน้ สำหรับดาน
จิตวิญญาณ แนวทางเวชปฏิบตั เิ ลมนีจ้ ะไมพยายามกาวล้ำถึงเรือ่ งศาสนา แมวา ผปู ว ยสวนใหญจะเปนชาวพุทธก็ตาม
และโดยนัยทีแ่ ทจริงจิตวิญญาณก็ไมใชเรือ่ งราวเกีย่ วของกับศาสนาเทานัน้ ดังนัน้ ในหนังสือเลมนีจ้ งึ ไมขอเขียนถึง
การนำเอาความเชื่อทางศาสนาตางๆ เขามารวมไว สิ่งสุดทายแตสำคัญสุดคือ หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติเลมนี้
เขียนเพื่อใชกับผูปวยที่เปนคนไทย แตเนื่องจากการดูแลรักษารูปแบบนี้ถือกำเนิดมาจากประเทศทางตะวันตก
ความชำนาญของการดูแลในประเทศไทยเองก็เพิ่งเริ่มไมนาน ขอเขียนตางๆ จึงยังยึดถือการปฏิบัติตามรูปแบบ
ของประเทศทางตะวันตก จึงตองขออภัยทีย่ งั ไมอาจปรับใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองเลมนี้ ไดรับความรวมมือในการเขียน และ
เรียบเรียงจากแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จากหลากหลายสถาบัน ขอเขียนทัง้ หมดบางสวนมาจาก
ประสบการณของผเู ขียนแตละทาน จากการคัดลอกจากตำราตางประเทศ วารสารทางการแพทย และทีส่ ำคัญคือ
จาก National Comprehensive Cancer Network 2008 ของ American Cancer Society เนือ่ งจากความจำกัดของ
เรื่องเวลา ทำใหคำศัพทเทคนิคทางการแพทยที่แปลจากภาษาอังกฤษ ซึ่งทางบรรณาธิการพยายามใชคำศัพท
ภาษาไทยทีเ่ หมือนกัน อาจหลงตาไปบาง และบางคำอาจมีการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกตางไปจากความเขาใจของทาน
ผอู า นบาง อาทิเชน “resuscitation” แรกเริม่ ไดแปลวา “ชวยฟน คืนชีพ” หรือ ชวยกชู วี ติ แตจากการทำประชาพิจารณ
กับบุคลากรทางการแพทยที่เชิญมาซึ่งประกอบดวย แพทย พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลอำเภอ
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครฯ ไดเลือกใชคำวา “ชวยกชู วี ติ ” อยางไรก็ตาม
คณะผูจัดทำยอมรับวา แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองนี้ยังมีขอบกพรองมากมาย ดังนั้น
สิง่ ทีค่ ณะผจู ดั ทำตองการอยางยิง่ คือ การสะทอนกลับจากความคิดเห็นของทาน โดยเฉพาะคำติ ขอเสนอแนะ ขอ
ความที่คิดวานาจะมีไว ซึ่งทางเราจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสำหรับการจัดพิมพในครั้งตอไป โดยสง
ขอคิดเห็นของทานมายังหนวยงานเวชศาสตรประคับประคอง โรงพยาบาลสงฆ
ทายสุดก็คงตองขอขอบคุณคณะผูจัดทำทุกทานที่สละเวลาอันมีคายิ่งของทุกทานมารวมวางแผน
ชวยเขียน แกไขและตรวจทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอำนวยการโรงพยาบาลสงฆที่เปนผูริเริ่มใหมีการจัดทำ
หนังสือเลมนี้จนสำเร็จ

นายแพทยสถาพร ลีลานันทกิจ
4 สิงหาคม 2551

จากโครงสรางประชากรของประเทศไทยในชวง 10+ ปที่ผานมาพบมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
โดยประชากรไทยมีการคาดหมายถึงการมีชวี ติ อยไู ดยาวนานขึน้ ทำใหเขาสู “ภาวะประชากรผสู งู อายุ” (population
aging) ทั้งนี้เปนเพราะระบบการแพทยการสาธารณสุขที่ดีขึ้น การเสียชีวิตจากโรคติดตอที่เคยเปนอันดับตนๆ
ไดมาเปนการเสียชีวติ จากโรคไมติดตอเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด ซึ่งเหตุการณเชนนี้เปนไปเกือบทั่วโลก
กลมุ โรคไมตดิ ตอเปนสาเหตุการตายทีส่ ำคัญของประชากรไทย และมีแนวโนมสูงขึน้ สวนโรคติดตอ
ทีเ่ คยเปนปญหาสำคัญมีแนวโนมลดลง (ยกเวนโรคติดตออุบตั ใิ หม เชน วัณโรค)
การศึกษาภาระโรค (Burden of Diseases Study) ที่พบวาการสูญเสียปที่มีสุขภาพดี (DALYS loss)
จากโรคไมตดิ ตอสูงกวาโรคติดตอกวา 3 เทา โดยเฉพาะอยางยิง่ กลมุ ประชากรสูงอายุ
รอยละของสาเหตุของ Disability Adjusted Life Years (DALYS) LOSS ของประชากรไทย พ.ศ. 2547
กลมุ อายุ
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ทีม่ า : คณะทำงานจัดทำภาระโรคและปจจัยเสีย่ งของประเทศไทยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 2549

การปวยไขที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลก 10 ชนิดแรกประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coronary heart disease*
Cancer (ทุกชนิด)*
Cerebrovascular disease*
Acute lower respiratory infection
Tuberculosis
Chronic obstructive pulmonary disease*
Diarrhoea (รวมถึงโรคบิด)
Malaria
HIV/AIDS
Hepatitis B

7.2
6.3
4.6
3.9
3.0
2.9
2.5
2.1
1.5
1.2

ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน
ลานคน

* หมายถึงโรคไมติดตอ ซึ่งโรคเหลานี้สวนใหญปองกันได แตยังไมอาจรักษาใหหายไดเมื่อระยะของ
การปวยไขเขาสรู ะยะสุดทาย ความสำคัญจึงอยทู จี่ ำเปนตองหาทางปองกันการเริม่ ปวยไข หรือหาทางหนวงเหนีย่ ว
ใหผปู ว ยจากโรคเหลานีเ้ ขาสรู ะยะสุดทายชาลง ลดความทุกขทรมานจากการดำเนินของโรค และจัดหามาตรการ
ชวยเหลือค้ำจุนแกสังคมในการดูแลผูปวยที่ทุพพลภาพจากโรคเหลานี้
สำหรับอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยในกลุมผูสูงอายุ ทุก 100,000 คน ในปพ.ศ. 2549 พบวา
จากโรคมะเร็ง 402.5 โรคหัวใจ 175.3 โรคหลอดเลือดสมอง 110.9 โรคปอดอักเสบ 110.3 โรคไต 83.0
โรคเบาหวาน 71.3 โรคตับ 39.2 โรคถุงลมโปงพอง 35.1 โรคอัมพาต 25.9 และอุบตั เิ หตุจากการขนสง 15.2
มะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ป พ.ศ. 2549 พบ 83.1 ตอ
แสนประชากร เพิม่ ขึน้ จาก 31.5 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2530 และโดยสวนใหญผูปวยมะเร็งเมื่อไดรับการ
วินจิ ฉัยมักอยใู นระยะลุกลาม ซึง่ การดูแล คือ การระงับปวดและการดูแลรักษาแบบประคับประคอง รวมถึงการ
เขาถึงบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ป พ.ศ. 2548 องคการอนามัยโลกระบุวาประชากรโลก (World Health Organization - WHO) ที่
เสียชีวติ จำนวน 58 ลานคนนัน้ 7.6 ลาน มีสาเหตุจากมะเร็ง โดยมากกวารอยละ 70 ของการตายจากมะเร็งเกิดขึน้
ในประเทศกำลังพัฒนา ทีซ่ งึ่ มีขอ จำกัดดานทรัพยากรเรือ่ งการปองกัน การวินจิ ฉัยและการรักษามะเร็ง
ขณะที่องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุถึงประมาณการตายจากมะเร็งจะเพิ่มขึ้นจาก 9 ลาน ป พ.ศ.
2558 เปน 11.4 ลาน ในป พ.ศ. 2573 อยางไรก็ตามรอยละ 40 ของการตายนีส้ ามารถปองกันได และแมจะอยู
ในระยะทายของโรค การดูแลรักษาแบบประคับประคองจะสามารถบรรเทาอาการทรมานของผปู ว ยได
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การดูแลรักษาแบบประคับประคอง คือ ภาพรวมของปรัชญา ของการรวบรวมการบริการทางการแพทย
เพื่อใหเกิดระบบโครงสรางที่ดีสำหรับการบริการแกผูปวยที่เจ็บปวยหนัก หรือปวยจนไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได (debilitation illness)
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึงการดูแลทางการแพทย การพยาบาล
ทุกชนิดตามความตองการของผูปวยที่ไมอาจรักษาใหหายขาดได ซึ่งการดูแลจะรวมไดดวยการดูแลทางดาน
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตามความตองการของผูปวยและครอบครัวตลอดชวงเวลาการปวยไขของผูปวย
รวมถึงการดูแลครอบครัวผูปวยหลังการตายของผูปวย
การดูแลรักษาแบบประคับประคองมักมุงเนนที่ปทายๆ หรือเดือนทายๆ ของชีวิต เมื่อความตายเปน
สิ่งที่สามารถมองเห็นไดวาจะตองเกิดขึ้นในอนาคตไมใชเปนเพียงแคมีความเปนไปไดเทานั้น การดูแลจึงเปน
เพียงใหการเฝาระวังภาวะอารมณที่สื่อออกมาทางกาย รวมถึงความทุกขทรมานทางดานสังคมและจิตวิญญาณ
ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ในขณะนัน้ โดยเปนเรือ่ งทีค่ วรจะและสามารถชวยใหเกิดการบรรเทาได
เปาหมายของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง คือ การปรับตัวและบรรเทาความทุกขทรมานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับเวลาที่เหลืออยูของผูปวย มีการสนับสนุนเพื่อใหมีคุณภาพบริการที่ดี โดยไมคำนึงวาจะ
เปนโรคอะไร ลุกลามขนาดใด หรือความตองการ ถึงการรักษารูปแบบอื่น การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
สามารถใหบริการควบคูไปกับการบำบัดรักษาเพื่อยืดอายุผูปวยหรือรวมกับการรักษาหลักของโรคเดิมของผูปวย
การดูแลรักษาแบบประคับประคองจะเปนรูปแบบเดียวกัน ไมวาผูปวยจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
(hospital) หรือในสถานทีๆ่ จัดไวสำหรับรองรับผปู ว ยกลมุ นีโ้ ดยเฉพาะ (hospice) หรือทีบ่ า น (home) ของผปู ว ย
กฎเกณฑและเวชปฏิบัติของการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรนำมาใชปฏิบัติกอนวันหรือสัปดาหทายๆ
ของชีวติ การดูแลระยะสุดทาย (terminal care) และการดูแลผปู ว ยใกลตาย (care the dying) เปนอีกสองขัน้ ตอน
หรือระยะของการดูแลอยางตอเนื่องของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
โปรแกรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ การดูแลผปู ว ยระยะสุดทาย (hospice program) เปนโปรแกรมทีจ่ ดั ทำขึน้ เพือ่ ทำงาน
ประสานไปกับ “การบริการดานประคับประคองและการชวยค้ำจุน (palliative and supportive services)” โดย
เปนการทำงานใหแกผูปวยกลุมนี้ทั้งที่บานและในสถานพยาบาล ซึ่งประกอบดวยการดูแลทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แกบุคคลใกลเสียชีวิตและครอบครัว การบริการตางๆถูกจัดทำขึ้นโดยบุคลากร
ทางการแพทยทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในดานตางๆ โดยประกอบดวยมืออาชีพและอาสาสมัคร มีการดูแลหลังความตาย
แกครอบครัวไวพรอมบริการ

โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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นิยามของการดูแลรักษาแบบประคับประคองขององคการอนามัยโลก (2002)
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (WHO, 2002) คือการเขาถึงเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ผปู ว ยและครอบครัว
ในการเผชิญกับปญหาดานการเจ็บปวยทีค่ กุ คามชีวติ โดยการปองกันและบรรเทา ความทุกขทรมาน ดวยวิถที าง
ของการคนหาและประเมินปญหาตัง้ แตเริม่ ตน และใหการบำบัดรักษาอาการปวดและปญหาอืน่ ๆ อาทิ ปญหาดาน
รางกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผูปวยประคับประคอง
ทีมบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอาจประกอบดวยแพทย
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ผใู หคำปรึกษาดาน จิตวิญญาณ อาสาสมัคร เภสัชกร หมอชาวบาน
ซึง่ ตางก็สามารถมีบทบาทสำคัญ
หลักแนวคิด ของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลรักษาแบบประคับประคอง คือ การบูรณาการ
และการดูแลตั้งแตอาการของโรคเริ่มรุนแรงลุกลาม ไมสามารถรักษาใหหายขาด โดยเปนการดูแลที่สนับสนุน
การรักษาหลักของโรคที่เปนอยู ซึ่งควรใหการดูแลกอนที่ผูปวยจะเขาสูระยะสุดทาย และเปนการบริการแบบ
องครวม เพือ่ จัดการแกไขปญหาความทุกขทรมานของผปู ว ยในทุกมิติ
แพทยมีบทบาทสำคัญยิ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ตองมีความรูความสามารถดานการแพทยทั่วไป
การรักษาเรื่องความปวดและอาการอื่นๆ และตองคุนเคยกับหลักการรักษาโรคของผูปวยนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบ
ในการประเมิน ควบคุมดูแล และบริหารจัดการ พรอมกับใหการรักษาสำหรับการรักษาที่ยากตอการตัดสินใจ
ในสถานการณคับขัน โดยอาจตองเปนหัวหนาทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการเรียน การสอน กับ
การทีเ่ หตุใดจึงตองตัดสินใจใหการบำบัดเชนนัน้ รวมถึงการวิจยั ตางๆ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ทัศนคติของการดูแล ประกอบดวย ความไวตอการรับรู ความรสู กึ การเห็นใจ เมตตา และการแสดงออก
ถึงการใสใจตอผปู ว ยเปนรายบุคคล โดยปราศจากความลำเอียง
ปจจัยของความเปนปจเจกของบุคคล : การดูแลผปู ว ยดวยการคำนึงถึงปจจัยทางจิตสังคม และปญหา
ที่อาจสงผลกระทบถึงเอกลักษณของบุคคลและมีอิทธิพลตอความทุกขทรมานของผูปวย โดยควรนำมาพิจารณา
ในการวางแผนเพื่อดูแล
ปจจัยทางวัฒนธรรม : จริยธรรม เชือ้ ชาติ ศาสนาและปจจัยทางวัฒนธรรมอืน่ ๆ อาจสงผลตอความทุกข
ทรมานของผูปวยได ความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนประเด็นออนไหวและตองใหความสำคัญ เมื่อตอง
วางแผนการรักษา
ความยินยอมของผูปวย : เปนสิ่งจำเปนกอนการรักษา โดยสวนใหญผูปวยตองการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเรือ่ งการรักษา แตแพทยมกั ประเมินความตองการ/การตัดสินใจของผปู ว ยต่ำกวาความเปนจริง สิง่ สำคัญ
คือ การใหขอ มูลทีค่ รบถวนแกผปู ว ยจะทำใหผปู ว ยยอมรับ ขอแนะนำ/คำแนะนำเรือ่ งการรักษา การเลือกสถานที่
รักษา : ผปู ว ยและครอบครัวจำเปนตองมีสว นรวมในการตัดสินใจเรือ่ งสถานทีร่ กั ษาและหากเปนไปได การดูแล
ระยะสุดทายควรเปนการดูแลที่บาน
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การสื่อสารที่ดีเปนพื้นฐานสำคัญในทุกภาคสวนของการดูแลซึ่งประกอบดวยการสัมภาษณที่มีเวลาพอ
โดยมีญาติอยูกับผูปวยดวย การแจงขอมูลเรื่องการเจ็บปวย การบำบัดรักษา การพยากรณโรคในรูปแบบของ
การเห็นอกเห็นใจ ชัดเจน เปนความจริง ทีผ่ ปู ว ย-ญาติ สามารถเขาใจได
หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
- ใหการบรรเทาความปวดและอาการที่กอใหเกิดความทุกขชนิดอื่น
- คำนึงถึงการมีชวี ติ และความตายใหเปนไปตามกระบวนการปกติของธรรมชาติ
- ไมชวยเรงหรือเหนี่ยวรั้งการเสียชีวิต
- นำเอาการดูแลดานจิตใจ และจิตวิญญาณเขามารวมไวเปนสวนหนึง่ ของการดูแลผปู ว ย
- จัดใหมีถึงระบบสำหรับชวยเหลือค้ำจุนแกผูปวยใหสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุขไดมากสุด
เทาที่จะกระทำไดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต
- จัดใหมีถึงระบบสำหรับการชวยเหลือค้ำจุนแกครอบครัวผูปวย ในการรับมือกับสิ่งตางๆ ตลอดชวง
เวลาปวยไขของผูปวยและชวงเวลาที่โศกเศราจากการที่ผูปวยเสียชีวิต
- ใชทีมงานในการเขาคนหาถึงความตองการตางๆ ของตัวผูปวยและครอบครัว รวมถึงการชวยให
คำปรึกษาชีแ้ นะสำหรับชวงเวลาโศกเศราหลังการเสียชีวติ ของผปู ว ย ถามีขอ บงชี้
- เปนมาตรการที่จะชวยเสริมทางดานคุณภาพชีวิต และยังมีผลทางบวกในอีกหลายๆ ดาน ตลอดชวง
เวลาของการปวยไข
- สามารถนำมาปรับใชตงั้ แตระยะเริม่ แรกของการปวยไข รวมกับการบำบัดชนิดอืน่ ๆ ทีม่ คี วามมงุ หมาย
ในการคงชีวติ ใหอยยู าวนาน อาทิเชน เคมีบำบัด หรือรังสีรกั ษา และรวมถึงการตรวจสอบอืน่ ๆ ทางหองปฏิบตั กิ าร
ที่จำเปนเพื่อใหไดถึงการเขาใจและการบำบัดตอภาวะแทรกซอนทางการแพทยที่กอใหเกิดความทุกขไดดีขึ้น
(ตามแผนผังที่ 1)
แผนผังที่ 1 แสดงรูปแบบการดูแลรักษาแบบการบำบัดรักษาใหหายขาดรวมกับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
การดูแลครอบครัวชวง
เวลาโศกเศราหลังการ
ตายของผูปวย

การบำบัดรักษาเพือ่ ใหหายขาด ยืดชีวติ
หรือการรักษาแบบประคับประคอง
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
แสดงอาการไดรับการวินิจฉัย

ระยะเจ็บปวย

ตาย

จากแผนผังจะพบวาการดูแลแบบประคับประคองมีบทบาททุกขั้นตอนของการเจ็บปวยจนกระทั่ง
หลังความตาย
World Health Organization. Pain Relief and Palliative Care. In: National Cancer Control Programmes. Policies
and managerial guidelines 2nd ed. WHO, Geneva 2002; 83-91.
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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ลักษณะของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Characteristics of Palliative Care)
ผปู ว ยเปนศูนยกลาง (patient-centered)
ความสุขสบายของผูปวยคือภาระหลัก การวินิจฉัยโรคและสมมติฐานของโรคมีความสำคัญเพียงเพื่อ
ใหรูถึงพื้นฐานของการกอใหเกิดอาการและการประเมินถึงหรือทำนายอาการของโรค
การนำครอบครัวเขามาเปนสวนหนึง่ ของการดูแล (family inclusive)
ผูปวยถูกมองวาเปนหนวยหนึ่งของระบบในการดูแล โดยถูกถือเปนสวนที่ติดตอกับครอบครัวและ
ญาติมิตร ในภาวะวิกฤตกำลังความสามารถของครอบครัวอยูในสภาวะเหนื่อยลา งานหนึ่งของผูทำงานดานการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคองคือ การแยกแยะถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแตปญหาชนิดใดที่ชัดเจนวาเปน
จากตัวผูปวย และปญหาอื่นๆ ที่อาจมีตนตอจากความรูสึกไมสบายใจของสมาชิกในครอบครัว การเยี่ยมบาน
(home visit) ของทีมงานบอยครัง้ ทีพ่ บวามีคณ
ุ คาอยางมากเพราะชวยขจัดความตึงเครียดตางๆ
การดูแลแบบครอบคลุม (comprehensive) และการดูแลอยางเปนองครวม (holistic care)
เปนการดูแลทีใ่ สใจตอสภาวะทางดานรางกาย (physical) อารมณ (emotional) และจิตวิญญาณ/ปญญา
(spiritual) ตามความตองการของผูปวยและครอบครัว โดยเนนถึงความกลัวและความโกรธรวมถึงความปวด
ที่เกิดขึ้น มีการรับรูถึงภาวะทางดานอารมณที่เกิดรวมกับภาวะที่กอใหเกิดความทุกขทางดานรางกาย บุคลิกภาพ
ของผูใหการดูแลและเกณฑธรรมดาทั่วไปที่ไมยุงยากซึ่งชวยเสริมใหเกิดความสุขสบาย ตางมีศักยะในการ
บำบัดเทียบเทากับยาที่มีฤทธิ์ชะงัด
ใหการดูแลอยางตอเนือ่ ง (continuity of care)
การดูแลรักษาแบบประคับประคองมุงเนนในการใหการดูแลรักษาถึงความตองการตางๆ ของผูปวย
และครอบครัว ตลอดชวงเวลาของการปวยไขชว งสุดทายของชีวติ และเมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารดูแลแบบนีไ้ ดถกู นำมาใช
ครอบครัวของผูปวยยังคงสามารถเขาขอเพิ่มความชวยเหลือได และการดูแลจะขยายการบริการถึงชวงเวลาที่
ครอบครัวโศกเศราหลังการเสียชีวิตของผูปวย
เปนการดูแลในลักษณะรวมมือกัน (coordinated)
มีองคกรและที่เปนเฉพาะบุคคลมากมายที่สามารถจัดทำใหถึงการดูแลที่มีคุณประโยชนแกผูปวยไข
ระยะสุดทาย อาทิเชน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทยประจำครอบครัว พยาบาลที่ทำงานในชุมชน องคกรที่ให
เชา-ยืม เครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย โรงพยาบาลและสถานพักฟน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน บุคลากรทางดาน
การศาสนาตางๆ องคกรการกุศล ครอบครัวและญาติมิตร โปรแกรมการดูแลรักษาแบบประคับประคองควร
มุงเนนในการนำเอาชนิดการบริการตางๆ ที่มีคุณคาในชุมชนเขามารวมในเครือขายของการดูแล ทำใหชองวาง
และการขาดแคลนที่เปนอยูลดนอยลงสำหรับการดูแลผูปวยใกลตายแตละราย
ทีมงาน (team work)
เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากที่มีความสำคัญและสามารถชวยผูปวยระยะสุดทาย จึงมีความสำคัญ
ในการรถู งึ บทบาทของบุคลากรเหลานัน้ รวมถึงการทำงานทีเ่ หมาะสมในการรวมงานกับผอู นื่ (ตามแผนผังที่ 2)
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แผนผังที่ 2 แสดงถึงสมาชิกในทีมงานทีใ่ หการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
นักโภชนากร
อาสาสมัคร

แพทย

นักบำบัดตาง ๆ

นักสังคมสงเคราะห

ผูปวยและ
ครอบครัว

พระ, นักบวช
นักการศาสนา

เจาหนาทีใ่ นสำนักงาน

พยาบาล

เภสัชกร

บุคลากรทางดานการดูแลสาธารณสุขอืน่ ๆ รวมถึงอาสาสมัคร
และบุคคลอืน่ ทีอ่ าจจำเปนเฉพาะเรือ่ ง

การดูแลทางการแพทยทมี่ ผี ปู ว ยเปนศูนยกลาง (patient centered)
- ในการดูแลลักษณะของ “การแพทยทมี่ ผี ปู ว ยเปนศูนยกลาง” นั้น ผูปวยจะเปนผูตั้งเปาหมายในตอน
เริ่มตนและเปนผูใหการตัดสินใจเลือกชนิดของการบำบัดเปนคนสุดทาย
- กฎสำคัญของการแพทยลักษณะนี้ คือ ความตองการ ความมุงมั่น ของผูปวยไมใชสุขภาพของผูปวย
เปนสิง่ สำคัญสุด
- ผปู ว ยทุกรายมีสทิ ธิในการรับรผู ลการวินจิ ฉัยโรค การพยากรณโรค วิธแี ละชนิดของการบำบัด รวมถึง
ชนิดของการดูแลที่บุคลากรทางการแพทยนำมาใชปฏิบัติกับตัวเขา
- ญาติมติ รไมมสี ทิ ธิในการยับยัง้ การบอกกลาวเรือ่ งตางๆ เกีย่ วกับการปวยไขแกตวั ผปู ว ย
- ผูปวยจำเปนตองใหรับรูวาในมาตรการดูแลรักษารูปแบบนี้ไมมีอะไรที่ถูกตองหรือผิดและผูปวย
สามารถบอกใหหยุดหรือปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาไดทุกเวลา
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองประกอบดวย
- แพทย อาจประกอบดวย แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยเวชศาสตรครอบครัว แพทยที่ชำนาญในการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคองและแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับชนิดของการปวยไขของผูปวย
รายนัน้ ๆ
- พยาบาล อาจประกอบดวย พยาบาลของโรงพยาบาล พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลของชุมชน รวมถึง
พยาบาลพิเศษทีร่ บั เฝาไข (รายละเอียดอยใู นภาคผนวก)

โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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- บุคลากรทางการแพทยอนื่ ๆ ซึง่ ประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบำบัด นักอาชีวะบำบัด
นักจิตวิทยา เภสัชกร โภชนากร ฯลฯ
- อาสาสมัคร
- ผูใหการดูแลดานจิตวิญญาณ ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่หลากหลายตามการเคารพนับถือ รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของผปู ว ยแตละราย
- ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งอาจประกอบดวย หมอนวด แพทยแผนโบราณ แพทยพื้นบาน
ผชู ว ยทำงานบาน นักดนตรีบำบัด ผสู งู อายุในชุมชนทีผ่ ปู ว ยเคารพนับถือ องคกรสงเคราะหในชุมชน ฯลฯ
- ครอบครัว (family) ในบางโอกาสครอบครัวคือ บุคคลที่ผูปวยแจงใหเปนผูทำการตัดสินใจแทน
ในชวงสุดทายของชีวิต ซึ่งอาจไมจำเปนตองเปนผูที่พักอาศัยอยูใตชายคาเดียวกันกับผูปวยหรือเกี่ยวพันทาง
สายเลือด แตโดยภาพรวมเปนบุคคลที่พักอาศัยอยูดวยกัน ซึ่งนอกจากจะตองไดรับการดูแลจากทีมงานของการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคองแลว โดยสถานภาพที่แทจริงเปนสมาชิกของทีมงานที่สำคัญอยางยิ่งยวด เมื่อ
ผูปวยกลับไปใชชีวิตที่บาน ครอบครัวจะเปนผูจัดหาใหถึงการดูแลในเกือบทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการใชชีวิต
ประจำวัน การจัดใหยาตามเวลา การดูแลรักษาดานสุขอนามัย การทำแผล ฯลฯ
มีการทบทวนอยางตอเนือ่ ง (regular review)
สถานการณการปวยไขและสภาพทั่วไปของผูปวยระยะสุดทายอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
มาตรการของการบำบัดทีจ่ ดั ทำขึน้ เพือ่ ใหไดถงึ ความสุขสบายในวันนี้ อาจไมเพียงพอในวันตอๆ ไป การประเมิน
ถึงความสุขสบายและมาตรการบำบัดควรกระทำกันบอยครั้งและอยางสม่ำเสมอ ตัวอยางเชน การทำงานของ
อวัยวะผปู ว ยบางชนิดทีถ่ ดถอย การขอปรับเปลีย่ นเปาหมายการรักษาพยาบาล ภาวะเบือ่ อาหาร น้ำหนักลด หรือ
แมแตชนิดของยาที่ใชอาจเปนตัวการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานทีร่ องรับความตาย (place of death)
เปนความจำเปนและสำคัญอยางมากถามีโอกาสพูดคุยกับผูปวยและครอบครัวถึงสถานที่ที่พึงพอใจ
ใชเปนทีพ่ กั อาศัยชวงสุดทายกอนลาจากสภู พอืน่ ซึง่ อาจเปนโรงพยาบาล สถานพักฟน หรือบาน
ผปู ว ยควรมีสทิ ธิในการเลือกเสียชีวติ ทีบ่ า น และควรไดรบั การเคารพในสิทธิ ปจจัยทีส่ ำคัญคือ จะชวย
ใหผูปวยเหลานี้สามารถกลับไปใชชีวิตและเสียชีวิตอยางสงบที่บานของเขาไดอยางไร

ขอบเขตของการทำงานการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (content of palliative care)
หลักการของการดูแลรักษาแบบประคับประคองคือ การควบคุมความปวดและอาการหลักอื่นๆ ที่กอ
ใหเกิดความทุกข ความไมสบาย การมีอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกข ความไมสบายเกิดขึ้นหรือกลัวหรือ
กังวลวาจะเกิดขึ้น ทำใหผูปวยเกิดความวิตกกังวลและใชเวลาไปกับการเฝาระวัง รวมถึงเปนการกีดกันการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งตางก็มีศักยะในการทำใหชีวิตมีความหมายและมี
ความพึงพอใจระหวางชวงสุดทายของชีวิต
การดูแลรักษาแบบประคับประคองมีมาตรการในการดูแลบำบัดอาการอยูหาลักษณะหลัก สำหรับใช
พิจารณาเขาจัดการกับความไมสบายที่เกิดกับผูปวยไดทุกรายและไมมีมาตรใดที่มีความสำคัญหรือเดนเปนพิเศษ
ซึ่งประกอบดวย
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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

1. ใหการบำบัดกับโรคที่เปนตนกำเนิดของอาการอยางตอเนื่อง (continuing treatment of the
underlying disease) ไมวาผูปวยจะปวยดวยโรคชนิดใด ถึงแมโรคนั้นจะเขาสูระยะลุกลาม การใชมาตรการ
บำบัดที่มุงเนนกับการควบคุมตอโรคที่เจ็บปวยอยู อาจเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลมากสุดในการคงไวซ่ึงความ
สบายไดดที สี่ ดุ
2. ใชมาตรการชวยเหลือค้ำจุนและการแพทยแบบผสมผสาน (supportive and complementary
measures) การหันเหความสนใจ (distraction) การอยเู ปนเพือ่ น (company) การใชดนตรีบำบัด (music therapy)
การนวด (massage) การทำสมาธิ (meditation) สุคนธบำบัด (aromatherapy) ศิลปะบำบัด (art therapy) วารีบำบัด
(hydrotherapy) การใหเวลาในการรับฟง ฯลฯ ซึง่ สิง่ ตาง ๆ เหลานีอ้ าจชวยเพิม่ พูนความสามารถในการตอสกู บั
สิง่ ทีก่ อ ใหเกิดความไมสบาย ดวยการไปชวยเพิม่ ความทนตอสิง่ เราไดอยางมาก
3. มาตรการดานจิตวิทยา (psychological measures) ซึ่งชวยในการลดความวิตกกังวลหรือชวยขจัด
ปดเปาความซึมเศรา อาจมีประโยชนในการชวยทำใหมาตรการการใชยาลดนอยลง
4. การฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation) การกำหนดมาตรการเพื่อชวยบรรเทาอาการที่กอใหเกิด
ความจำกัดในการเคลื่อนไหวของรางกาย เครื่องมือของใชที่ชวยในการเคลื่อนไหว เครื่องชวยในการกระทำ
กิจกรรมเพือ่ ลดอาการไมสบายเชน ปวดหรือเหนือ่ ยหอบ นอกจากนีก้ ารชวยฟน ฟูสขุ ภาพจิตอาจมีสว นในการชวย
ผปู ว ยกลมุ นีอ้ ยางมาก (รายละเอียดดูในภาคผนวก)
5. ยา (medications) ในระยะสุดทายผูปวยสวนมากจะตองมีการใหยาบางชนิดเขารวมผสมผสาน
เพือ่ ใหการดูแลบำบัดไดครบทุกดาน (รายละเอียดดูในภาคผนวก)

ผปู ว ยชนิดใดทีจ่ ำเปนตองใชบริการการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
(Which patients need Palliative Care)
ผูปวยที่ถูกพิจารณาแลววาเปนผูที่จำเปนตองใชการดูแลรักษาแบบประคับประคองมากที่สุดไดแก
1. คือผปู ว ยโรคมะเร็งระยะลุกลาม เนือ่ งจากผปู ว ยกลมุ นีบ้ อ ยครัง้ ทีม่ คี วามปวด ซึมเศรา กังวลเปนทุกข
และไมสบายในหลากหลายรูปแบบ
2. ผปู ว ยระยะลุกลามจากโรคอืน่ ๆ ทีก่ ารปวยไขไดรบั การพยากรณโรควาไมดแี ละการบำบัดตอตัวโรค
อยางจริงจังไดพสิ จู นแลววาหาประโยชนมไิ ดกค็ วรพิจารณานำเอาการดูแลรักษาแบบประคับประคองเขามาใชแทน
การสงตอผปู ว ยเขาสกู ารบำบัดรักษาแบบประคับประคองจะไดความเหมาะสมเปนการเฉพาะ ถามีความวิตกกังวล
วาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นไมอาจใหการบรรเทาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปวยกลุมนี้อาจประกอบดวย ผูติดเชื้อ
HIV-AIDS โรคเกี่ยวกับเซลลประสาทที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวชนิดตางๆ (motor-neuron diseases) ผูปวย
ระบบหายใจ ระบบหัวใจ ผปู ว ยไตวายตับวายระยะเรือ้ รังทีเ่ ขาสวู าระสุดทาย เปนตน
3. ผูสูงอายุที่สภาพรางกายทั่วไปยังพอไปไดหรือผูปวยโรคเรื้อรังชนิดตางๆโดยทั่วไปนั้น ตองการ
การดูแลรักษาแบบประคับประคองเชนเดียวกัน เชนผปู ว ยกลมุ สมองเสือ่ ม บอยครัง้ ทีผ่ ชู ว ยใหการดูแลหรือคนใน
ครอบครัวทีไ่ ดรบั การฝกฝนใหรถู งึ วิธกี ารดูแลรักษาแบบประคับประคอง และนำไปใชปฏิบตั เิ องทีบ่ า นก็เพียงพอ
ถามีการบริการในรูปแบบของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ควรพิจารณาใชจุดประสงคในการจัดตั้งที่เปน
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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กรณีพิเศษในดานอื่นๆ คือ ใชเปนหนวยงานที่ใหถึงคำแนะนำการควบคุมอาการตางๆ เปนตัวเชื่อมถึงการให
ความชวยเหลือค้ำจุนกับบานและครอบครัว ใหยมื เครือ่ งมือของใชพเิ ศษตางๆ ใหถงึ คำปรึกษา แนะนำ แนะแนว
แกครอบครัวผปู ว ย รวมถึงการใหความชวยเหลือค้ำจุนแกกลมุ อาสาสมัคร

เมือ่ ใดจึงเปนเวลาทีเ่ หมาะสมกับการเขาใชบริการของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
(When is the correct time for Palliative Care)
โดยทั่วไปมีการแนะนำวางานดานการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรมุงเนนเฉพาะชวงเวลากอน
ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 3 เดือน โดยชวงเวลาขณะนั้น ความไมสบายและความกลัวตางๆดูเหมือนจะประดัง
เขามาและกอใหเกิดความทุกขลำบากกับตัวผูปวย แตจากการทำนายอาการของโรคคอนขางจะไมแนนอนแมแต
กับผปู ว ยโรคมะเร็งระยะลุกลาม และมีความยากลำบากอยางมากในการทีจ่ ะรวู า เมือ่ ใดผปู ว ยอยใู กลหรือหางไกล
จากความตายเพียงใด ดังนั้นขอควรกระทำสองประการที่ดีที่สุดสำหรับใชในการเปนจุดรวมในการพิจารณาของ
เรือ่ งนีค้ อื ความรเู กีย่ วกับสภาวะทีเ่ ปนอยขู องผปู ว ยนัน้ ไมสามารถรักษาใหหายได และรถู งึ ระดับของความไมสบาย
ทีเ่ ปนสาเหตุหรือดูเหมือนจะเปนสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดความทุกข ไมใชผปู ว ยทุกรายทีใ่ กลตายในชวงเวลาไมนานนัก
ที่จำเปนและตองการถึงความชำนิชำนาญดานการดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนพิเศษ ผูปวยจำนวนมาก
สามารถตายจากไปเพียงตองการการชวยดูแลและการใสใจดวยความรักจากครอบครัวเพิม่ ขึน้ กวาปกติทวั่ ไปเพียง
เล็กนอยเทานัน้ และในอีกดานหนึง่ ผปู ว ยอีกจำนวนหนึง่ ทีไ่ มอาจรักษาได อาจไมเสียชีวติ อยางรวดเร็วและสามารถ
มีชีวิตอยูตอไดอีกยาวนานพรอมกับความไมสบายอยางมาก ผูปวยเหลานี้จะไดรับประโยชนจากการชวยควบคุม
อาการที่กระทำใหตั้งแตเริ่มปวยไขดวยการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
การใหถงึ “การดูแลรักษาแบบประคับประคอง” โดยไมมกี ารอธิบายอยางเพียงพอหรือตระเตรียมผปู ว ย
ใหรับรูไวกอนหนา สามารถกอใหเกิดความผิดหวังอยางมาก โดยเฉพาะผูปวยจะเกิดความรูสึกวาไดรับการชวย
เหลือค้ำจุนทีไ่ มเพียงพอ ถูกทอดทิง้ หรืออีกกรณีหนึง่ ทีพ่ บไดบอ ยเชนกัน คือผทู ที่ ำงานในหนวยงานใหการดูแล
รักษาแบบประคับประคองพบเห็นวาผูปวยที่ไดรับความทุกขโดยไมจำเปน และมีความไมสบายเกิดขึ้นอยาง
ยาวนานสามารถดีขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยคำแนะนำจากผูชำนาญและการชวยเหลือค้ำจุนจากการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคองเทานั้น
ผูปวยและครอบครัวจำเปนตองไดรับการบอกกลาวถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองวารูปแบบ
เปนอยางไรและหนวยงานนี้สามารถชวยทำอะไรใหไดบาง หนวยงานนี้มีความมุงหมายในการชวยใหการดำรง
ชีวติ อยตู อ ไปไดอยางสบายมากขึน้ และดีขนึ้ ไดอยางไร โดยเฉพาะเมือ่ ชีวติ ใกลเขาสวู าระสุดทาย แตการดูแลรักษา
แบบประคับประคองไมใชการดูแลที่ตองถูกนำเขามาใชในชวงทายๆ ของการปวยไขเทานั้น วิธีการปฏิบัติตางๆ
เกี่ยวกับการดูแลและชวยเหลือค้ำจุน สามารถนำมาใชรวมไปกับการบำบัดพิเศษชนิดตางๆ กับการปวยไขได
ตลอดเวลา
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การดูแลรักษาผปู ว ยในสถานการณปจ จุบนั มีความซับซอนมากขึน้ ตามสภาพสังคมทีม่ คี วามคาดหวังสูง
ดังนั้นบุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการผูปวยควรมีความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมทางการแพทยพื้นฐานในการ
ดูแลผปู ว ย และปญหาทางจริยธรรมทางการแพทย ทีพ่ บบอยในเวชปฏิบตั ิ

หลักจริยธรรมทางการแพทยพื้นฐาน
1. การทำสิง่ ดี (ตอผปู ว ย) ไมเฉพาะแตเพียงการรักษา รวมไปถึงการกระทำ ทาทาง คำพูด ภาษา การ
สือ่ สาร เปนไปในทางเกือ้ กูล มงุ หวังดีตอ ผปู ว ย ทำใหผปู ว ยมีความสุขสบาย - Beneficence
2. การไมทำสิง่ ทีอ่ าจเปนอันตราย หรือเปนผลในทางไมดี (ตอผปู ว ย) - Nonmaleficence
3. เคารพสิทธิและการตัดสินใจ รวมถึงรักษาความลับ (ของผปู ว ย) - Autonomy
4. มีความเขาใจในหลักความยุติธรรมถูกตอง - Justice นอกจากความเสมอภาคในการเขาถึงการ
บริการอยางยุติธรรมแลว อาจมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการความยุติธรรมได เชนจัดสรรทรัพยากรทาง
สาธารณสุขอยางเหมาะสม (fair resource allocation) และการไมใชทรัพยากรทางสาธารณสุข ให
เกิดการสูญเปลาไมกอ เกิดประโยชน (ตอผปู ว ย) (medical futility)
การประยุกตหลักจริยธรรมทางการแพทยพื้นฐาน ในการดูแลรักษาผูปวยที่ตองการการรักษาประคับ
ประคอง (Palliative care) จำเปนอยางยิ่งกับการเขาใจความหมายของหลักพื้นฐานจริยธรรมทางการแพทยที่
สอดคลองกับผูปวยกลุมนี้ และการตัดสินใจในการรักษาและใหขอมูลแกผูปวย แพทยผูรักษาตองมีความรูรอบ
ในภาวะโรคของผปู ว ยรวมถึงการรักษาประคับประคอง (Palliative care) เปนอยางดี จึงสามารถใหขอ มูลในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ คี วามสับสน และซับซอน ในการดูแลผปู ว ยระยะสุดทาย เชน ความหวังในการรักษาตอโรค
ทีเ่ ดิมหมดหวัง แตมกี ารพัฒนาการรักษาทีอ่ าจจะเพิม่ ความหวัง เชน กรณีการใชเซลลตน กำเนิด (stem cell therapy)
รักษาโรคทางสมองทีร่ กั ษาไมหาย การใชยาทีอ่ อกฤทธิท์ เี่ ปาหมาย (targeted therapy) รักษาโรคมะเร็งระยะสุดทาย
ที่ไมสามารถรักษาดวยยาเคมีบำบัดไดเพราะสภาพรางกายไมแข็งแรง การใหอาหารทางหลอดเลือดดำในผูปวย
ทีไ่ มสามารถรับประทานอาหารได การใสทอ ชวยหายใจ การปม หัวใจ
การตัดสินใจดานจริยธรรมทางการแพทย
ขบวนการการตัดสินใจดานจริยธรรมทางการแพทย (A process for making ethical decision) สรุปได
ดังตอไปนี้
1. การประเมินและการสือ่ สาร (Evaluate and communication)
2. การพิจารณาหลักการดานจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle)
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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3. การตัดสินใจ (Make the decision)
4. การบันทึกการตัดสินใจ (Document the decision)
5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงตามความจำเปน (Implement the decision and
change it when necessary)
6. การเตรียมพรอมตอความไมเขาใจ การคัดคาน รวมถึงความขัดแยง (Respond to objections, challenges,
and conflict)
การประเมินผูปวย จำเปนตองเขาใจขอเท็จจริงในดานตางๆ เชน สภาวะโรค สภาพในครอบครัว
เศรษฐกิจ คนดูแลผปู ว ย แพทยผปู ระเมินผปู ว ยจำเปนตองตอบคำถามเบือ้ งตนเพือ่ เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
การวินจิ ฉัย และพยากรณโรค (Diagnosis and prognosis)
- ผปู ว ยจำเปนตองไดรบั รถู งึ การวินจิ ฉัยเปนอะไร พยากรณเปนอยางไร
- สภาพของผูปวยจะเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางไรตอไป
- สามารถใหการควบคุมอาการทัง้ หมด (ทางรางกาย จิตใจ สังคม) แกผปู ว ยไดหรือไม
ความปรารถนา ความตองการ ของผปู ว ย ญาติ และผเู กีย่ วของ
- ความปรารถนา ความตองการ ของผปู ว ยคืออะไร
- ความหมายในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยมีความหมายวาอยางไร
- ความปรารถนา ความตองการ ของญาติ และผเู กีย่ วของ คืออะไร
เรือ่ งราวในชีวติ ของผปู ว ย (Patient’s life story)
- ชีวติ ของผปู ว ยดำเนินเปนมาอยางไร มีความเชือ่ ทัศนคติ การมองโลกอยางไร
- ความสามารถในการตัดสินใจดานการรักษา ในอดีตเปนอยางไร
- ที่ผานมาการรักษาใดที่ผูปวยพอใจ
- ความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร
ขอดีขอ เสียในการรักษาทีจ่ ะดำเนินการ (Benefits and burdens of proposed treatment)
- แพทยที่ทำการรักษามีความรูในโรคที่เปนอยูมากนอยเพียงใด
- เปาหมายในการรักษาผูปวยมีอยางไร
- ประโยชนและโทษ ของการรักษาทีจ่ ะทำใหแกผปู ว ยมีอะไรบาง
การตัดสินใจ (Decision making)
- ผปู ว ยมีความสามารถในการตัดสินใจหรือไม
- ใครที่มีบทบาทในการชวยตัดสินใจ
- มีประเด็นดานการพิจารณาในดานกฎหมายหรือไมอยางไร
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การสือ่ สาร (Communication)
- การสือ่ สารมีความสำคัญมากในการรักษา แพทยจำเปนตองพัฒนาศักยภาพและทักษะการสือ่ สาร
การพิจารณาหลักทางจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle)
การพิจารณาหลังทางจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle) มีกรอบการพิจารณาดังตอ
ไปนี้
หลักการฟน ฟู (Principle based)
Beneficence : promote patient well-being
Nonmaleficence : do no harm
Autonomy : respect patient self-determination
Justice : protection of vulnerable population and fair allocation resources
Virtue based : Focuses on character traits and behaviors of physicians and what it means to be a
good physician.
Caring based : recognizes the principle-based systems may ignore relationships and responsibilities
Respect for personhood : decisions must value the inherent dignity of each person and accept
mortality
ประเด็นสำคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทายในแงจริยธรรมทางการแพทย แพทยผูดูแลตองมีความรู
ในภาวะโรคและตัวตนของผูปวย ในเรื่องการวินิจฉัย (diagnosis) การพยากรณโรค (prognosis) เปาหมายการ
รักษา (goal of care) รวมถึงยาตามขอบงชี้ที่ใชกับผูปวยในปจจุบัน และยาที่วางแผนใชในอนาคต ความเชื่อ
(belief) และคุณคา (value) คุณภาพชีวติ (quality of life) ของผปู ว ย แลวสามารถสือ่ สารใหผปู ว ย และญาติเขาใจ
เมื่อผูปวยและญาติเกิดความเขาใจตามที่เปนจริงแลวประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้จะเปนประเด็นที่ตองพิจารณา
ตอไป
1. การวางแผนชีวติ ลวงหนากอนทีจ่ ะเกิดเหตุการณวกิ ฤต (Advanced care planning)
การวางแผนชีวิตลวงหนามีความสำคัญมากในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในประเทศตะวันตกมีการ
สงเสริมใหผูปวยและญาติมีความเขาใจและความรูที่ถูกตองในการวางแผนชีวิตลวงหนา เพราะมีผลดีหลายดาน
เชน เปนสิ่งที่ยืนยันไดวาผูปวยและญาติเขาใจในภาวะโรค และทางเลือกในการรักษาเปนอยางดี ผูปวยและญาติ
มีความสามารถในการตัดสินใจในเรือ่ งการดูแลระยะสุดทาย เนือ่ งจากไดวางแผนไวกอ นแลว
2. การไมกชู วี ติ (Do not attempt resuscitation)
การไมพยายามกชู วี ติ ผปู ว ยระยะสุดทาย เปนทีย่ อมรับมากขึน้ ในปจจุบนั โดยเฉพาะโรคเรือ้ รังเขาสรู ะยะ
สุดทาย รวมถึงโรคมะเร็งระยะสุดทาย การสื่อสารเรื่องนี้แพทยจำเปนตองมีทักษะในการสื่อสาร เพราะญาติอาจ
เขาใจผิดในเรื่องการดูแลรักษาผูปวยที่ไดรับอาจไมเต็มที่หากตัดสินใจไมกูชีวิตผูปวย
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การรักษาทีไ่ มไดประโยชนและสูญเปลาทางการแพทย (medical futility)
แพทยตองมีความรูในการดูแลรักษาผูปวยกลุมนี้เปนอยางดีในเรื่องการใชยารักษาอาการ เพราะมีการ
รักษาจำนวนมากที่อยูบนพื้นฐานชองความเชื่อวาไดประโยชน แตในขอเท็จจริงเปนการสูญเปลาทางการแพทย
เชนในผูปวยที่มีเปาหมายการรักษาเปนไปเพื่อความสบาย และคาดวาผูปวยอยูไดไมนาน เปนวันตอวัน ดังนั้น
การรักษาที่มุงเนนการยืดอายุผูปวย เชน ยากระตุนหัวใจและความดัน ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูง การให
อาหารทางเสนเลือดดำจึงหมดความสำคัญ
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ผูปวยระยะสุดทายโดยมากมักมีอาการปวดที่กอใหเกิดความทุกขทรมานโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวย
โรคมะเร็ง พบวาผปู ว ยกลมุ นีม้ คี วามปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงรอยละ 60-90 และเสียชีวติ พรอมกับความปวด
มากกวารอยละ 30 ขึน้ ไป โดยความปวดทีเ่ กิดขึน้ ถูกละเลยจากบุคลากรทางการแพทย การใสใจและใหการบำบัด
รักษาสามารถทำใหผูปวยกลุมนี้มากกวารอยละ 80 ขึ้นไป บรรเทาความปวดในระดับที่ไมกอใหเกิดความทุกข
ทรมาน

ความปวด (Pain)
คำนิยามของ “ความปวด” ทีก่ ำหนดโดย The International Association for the Study of Pain (IASP)
นั่นคือ “ความปวดเปนประสบการณของความรูสึกที่ไมสบาย และประสบการณทางดานอารมณ ซึ่งมนุษยเรา
เรียนรูไดจากตัวเองรวมกับมีการบาดเจ็บ หรือการทำลายเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นอยางแทจริง หรือมีศักยะที่จะเกิดขึ้น
หากไมหลีกเลีย่ ง หรืออธิบายประหนึง่ วามีการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ ทีส่ ำคัญคือ ความปวดเปนนามธรรมตลอดเวลา”

ชนิดของความปวด
มีการแบงชนิดของความปวดตามประสบการณของผูปวยคือ
1. ตามเงือ่ นเวลา (temporal)
ความปวดเฉียบพลัน (acute pain)
ความปวดเรือ้ รัง (chronic pain)
และความปวดตอเมือ่ มีการกระทำกิจกรรมบางประเภท (incident pain) เชน ปวดเมือ่ มีการเคลือ่ นไหว
ทีเ่ ปนการเฉพาะหรือกระทำกิจกรรมบางชนิด ซึง่ โดยมากจะปองกันการเกิดความปวดดวยการใหยาแกปวดกอนที่
ผปู ว ยจะกระทำกิจกรรมนัน้ ๆ ประมาณ 1/2 - 1 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 1 แสดงขอแตกตางระหวาง acute และ chronic pain
ความปวดเฉียบพลัน (เชน กระดูกหัก)
เปนความปวดที่เกิดขึ้นระยะเวลาไมนาน
เปนสัญญาณเตือนถึงอันตราย
ลดความรุนแรงลงตามวันเวลาที่ผานไป
ถาไดรับการบำบัดตนเหตุ

ความปวดเรือ้ รัง (เชน ปวดจากโรคงูสวัด)
เปนความปวดที่เกิดขึ้นยาวนานไมลดละ
ไมชวยหรือเปนประโยชนใดๆ
มีความเปนไปไดที่จะปวดเพิ่มขึ้น

ผูปวย เห็นไดชัดวามีความปวด
รองครวญครางเกี่ยวกับความปวดที่เปนอยู
เขาใจถึงเหตุที่กอใหเกิดความปวด
มีผลกระทบเฉพาะตัวผูปวยในชวงเริ่มตน

อาจแสดงออกเพียงอาการซึมเศรา
อาจบอกเพียงวา “ไมสบาย”
เห็นวาเปนความปวดที่ไมสิ้นสุดและไมมีความหมาย
ภาวะปวดจะมีผลกระทบกับคนในครอบครัว

แพทย ใหการบำบัดอยางตรงไปตรงมา
ยอมรับถึงการใหยาแกปวดดวยวิธีฉดี
ยอมรับถึงผลขางเคียงจากยาแกปวด

วิธกี ารบำบัดอาจตองสลับซับซอน
ยาแกปวดชนิดรับประทานจะเหมาะสมกวา
ไมยอมรับตอผลขางเคียง

2. ตามสรีระวิทยาของพยาธิสภาพ (patho - physiology)
ความปวดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ (nociceptive pain) เปนความปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บ
การอักเสบ หรือมีการทำลายเนือ้ เยือ่ ซึง่ ยังแบงออกเปนไดเปน
- ความปวดจากตัวโครงสรางของรางกาย (somatic pain) สามารถระบุตำแหนงความปวดไดชดั เจน
เชน ปวดบริเวณผิวหนัง ปวดกระดูก เปนตน
- ความปวดจากอวัยวะภายในรางกาย (visceral pain) เปนความปวดทีอ่ วัยวะภายในทุกชนิด
z

หมายเหตุ ทั้ง somatic และ visceral pain อาจพบความปวดที่เปนอยูกระจายหรือราวไปยังสวน
อื่นๆ ของรางกายได อาทิเชน ปวดบริเวณตับ ถุงน้ำดี สามารถราวไปที่ไหลขวา ซึ่งความปวดชนิดนี้เรียกวา
“referred pain”
ความปวดจากระบบประสาท (neuropathic pain) เปนความปวดที่เกิดจากระบบประสาททำงาน
ผิดปกติ เนื่องจากสาเหตุตางๆ เปนความปวดที่รักษาคอนขางยาก ตอบสนองไมคอยดีนักตอยาระงับปวดทั่วไป
ตัวอยางสาเหตุของ neuropathic ไดแก
- มีการกดทับหรือมีการเปนโรค หรือมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งมาที่เสนประสาท กลุม
ประสาทหรือไขสันหลัง
- ผลจากการรักษาโรค เชน จากยาหลากหลายชนิด (ตามตารางที่ 2) ทำใหเกิด neuropathy ผล
จากการไดรบั รังสีรกั ษาทำใหเกิด plexopathy และผลจากการผาตัด
- ผลตามมาจากการปวยไขที่ทำใหปลายประสาทอักเสบ เชน postherpetic neuralgia ; diabetic
neuralgia
z
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ตารางที่ 2 ยาทีก่ อ ใหเกิด toxic neuropathy
Antiarrhythmics
amiodarone
Antibiotics/Antituberculous Agents
chloramphenical
dapsone
ethambutol
isoniazid (INH)
metronidazole
nitrofuramtoin
Anticonvulsants
phenytoin
Antihypertensives
hydralazine
Antiretroviral Agents
didanosine (ddl)
stavudine (d4T)
zalcitabine (ddc)

Antineoplastic Agents
carboplatin
chlorambucil
cisplatin
docetaxel
doxorubicin
etoposide
methotrexate
oxaliplatin
paclitaxel
pemetrexed disodium
vincristine
vinorelbine tartrate
Other
gold
disulfiram
nitrous oxide (chronic abuse)
pyridoxine
thalidomide

การประเมินความปวด
การประเมินทางการแพทยอยางละเอียดเปนสิ่งแรกที่จำเปนอยางยิ่งยวดที่ตองกระทำกอนเพื่อให
ไดผลการบำบัดอยางเต็มที่หลักการสำคัญที่เกี่ยวกับการประเมินความปวดประกอบดวย
1. ยอมรับคำบอกเลาของผูปวย
2. ใหการประเมินในทุกๆ ดานทีเ่ กีย่ วของกับความปวด (ใชคำถามตารางที่ 3)
3. ใหการประเมินตอความปวดทีเ่ กิดขึน้ กับทุกบริเวณของรางกาย (ใชคำถามตารางที่ 3)
4. ใหการประเมินถึงขอบเขตการเปนโรคของผูปวย
5. ใหการประเมินถึงปจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลตอความปวด
6. ทำการประเมินซ้ำ
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ตารางที่ 3 การประเมินความปวด (คำถามทีใ่ ชถามเพิม่ เติมสำหรับการประเมินความปวด)
ความปวด
บริเวณที่ปวด
การกระจาย
เริ่มตนปวด
การดำเนินของอาการ
ความรุนแรง
ลักษณะ
ความถี่
ระยะเวลา
ปจจัยที่ทำใหเกิดความปวด
ปจจัยที่ทำใหความปวดรุนแรงขึ้น
ปจจัยที่ทำใหความปวดบรรเทาลง
ผลกระทบตอ - การทำกิจกรรม
- การนอนหลับ
- อารมณ

ผลของการใชยาแกปวดที่ผานมา
ยา
ขนาด
วิธีใช
ความถี่
ระยะเวลา
ประสิทธิผล
ผลขางเคียง
ปจจัยอืน่

ปวดตรงบริเวณใดของรางกาย
ความปวดกระจายไปสวนอื่นของรางกายไหม
ความปวดนี้เกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไร
ความปวดที่เปนอยูรุนแรงขึ้นไหม
ความปวดนั้นรุนแรงเพียงไร
ความปวดที่เกิดขึ้นมีลักษณะคลายอะไร
ความปวดเกิดขึ้นบอยไหมในหนึ่งวัน
ความปวดที่เกิดขึ้นแตละครั้งกินเวลายาวนานเพียงไร
มีสาเหตุใดบางไหมที่ทำใหเกิดความปวดขึ้น
อะไรทำใหความปวดที่เปนอยูรุนแรงขึ้น
อะไรชวยทำใหความปวดลดความรุนแรงลง
ความปวดที่เกิดขึ้น ทำใหตองหยุดกระทำกิจกรรมใด
บางไหม
ความปวดรบกวนหรือทำใหนอนไมหลับไหม
ความปวดทีเ่ กิดขึน้ ทำใหไมมคี วามสุขหรือซึมเศรา
หรือไม
ใชยาแกปวดชนิดใด
ขนาดยาที่ใชในแตละครั้งมากนอยเทาไร
รับประทาน เหน็บทางทวารหนัก ฉีด หรือปดบน
ผิวหนัง
ใชยาแกปวดบอยครั้งเทาไรในหนึ่งวัน
การบริโภคยาแตละขนานทิ้งชวงเวลายาวนานเทาไร
สามารถแกปวดทีเ่ ปนอยไู ดหรือไม นานเทาไร
มีผลขางเคียงชนิดใดบาง (หรือทำใหเกิดความไมสบาย
ชนิดใดบาง)

ทางดานจิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี จิตวิญญาณ มีสว นกระทบกับความปวดหรือไม
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การตรวจทางระบบประสาทวิทยา
บอยครั้งพบวาชวยทำใหไดตำแหนงของอวัยวะหรือบริเวณของรางกายที่เปนตนตอที่กอใหเกิดความ
ปวด โดยเฉพาะถาเปนความปวดที่เกี่ยวเนื่องจากการมีพยาธิสภาพบริเวณไขสันหลังหรือรากประสาท ลักษณะ
การกระจายของความปวดหรือการเปลี่ยนแปลงการรับรูจากการสัมผัสอาจสัมพันธกับ dermatome ที่เกิด
พยาธิสภาพ ภาวะออนเปลี้ยของกลามเนื้อและการสูญเสีย reflexes ตางๆ รวมถึงลักษณะของการปวดราวของ
visceral pain อาจมีสว นสัมพันธกบั spinal segments ทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพ
การวัดระดับความรุนแรงของความปวด
จากการที่ความปวดเปนปรากฏการณที่เปนนามธรรม การวัดระดับความปวดอยางเปนรูปธรรมจึง
เปนไปไมได มีเครื่องมือหลากหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชสำหรับวัดระดับความรุนแรงของความปวด มาตรการ
ที่งายไมซับซอนประกอบดวย มาตรวัดที่ใชเสนตรง (visual analogue scales- VAS) หรือใชตัวเลข 0-5, 0-10
หรือ 0-100 (numerical rating scales-NRS) และการใชคำพูดอธิบายถึงระดับความปวด (verbal descriptor
scales- VDS) สำหรับวิธกี ารใชดรู ปู ที่ 1
รู ป ที่ 1 แสดงถึงมาตรวัดตางๆ ที่ใชเปนสื่อถึงระดับความปวดจากตัวผูปวย สำหรับใชอธิบายถึง
ระดับความรุนแรงของความปวดที่เปนอยู
Visual Analogue Scales
คำแนะนำ : ใหผปู ว ยทำเครือ่ งหมาย
ไมปวด .

ลงบนเสนตรงวาขณะนีค้ วามปวดทีเ่ กิดขึน้ อยตู รงบริเวณใด
. ปวดมากจนทนไมได
(ปวดแสนสาหัส)

Numerical Rating Scales
คำแนะนำ : ตัวเลข 0-5 หรือ 0-10 หรือ 0-100 ใชแสดงแทนระดับความรุนแรงของความปวด ใหผปู ว ยบอกวา
ขณะนัน้ ความปวดทีเ่ ปนอยคู วรอยตู รงกับตัวเลขใด
ไมปวด = 0
1
2
3
4
5 = ปวดมากจนทนไมได
หรือ ไมปวด = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = ปวดมากจนทนไมได
หรือ ไมปวด = 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 = ปวดมากจนทนไมได
Verbal Descriptive Scales
คำแนะนำ : ผปู ว ยเลือกคำทีอ่ ธิบายถึงระดับความปวดทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ ไดดที สี่ ดุ
ไมปวด ปวดเล็กนอย ปวดปานกลาง ปวดรุนแรง ปวดแสนสาหัส
Wong-Baker faces pain rating scales
คำแนะนำ : ใหเลือกรูปทีบ่ อกถึงระดับความปวด แลวบันทึกตัวเลขทีค่ วามหมายตรงกันกับรูปหนานัน้

0

ไมปวด

2

4

6

รูสึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆ

8

10

ปวดมากทีส่ ดุ ทีค่ ดิ ได
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หลักการและแนวทางในการบำบัดความปวด
จุดมงุ หมายในการบำบัดความปวด คือการทำลายตนตอทีก่ อ ใหเกิดความปวดถาทำได ในกรณีทไี่ มอาจ
แกตน เหตุทกี่ อ ใหเกิดความปวด หลักการก็คอื การชวยใหผปู ว ยหายปวดหรือทุเลาลงจนสามารถประกอบกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันไดตามสมควร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทนตอการทำหัตถการตางๆ เพื่อการวินิจฉัยและ
การรักษาโรคที่เปนอยูได และโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนผูปวยระยะสุดทายก็คือการชวยใหผูปวยสามารถใชชีวิต
ชวงสุดทายโดยปราศจากความทุกขทรมานและทายสุดเมื่อถึงวาระที่เสียชีวิตก็ปราศจากความทุกขทรมานจาก
ความปวดเชนกัน ที่สำคัญผูปวยควรมีโอกาสไดเลือกวิธีระงับปวดดวยตนเอง รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซอน
ตางๆ ไดมากสุดไมวา จะไดรบั การบำบัดดวยยาหรือหัตถการใดๆ
หลักการบำบัดความปวด ประกอบดวย
1. อธิบายใหผูปวยทราบถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความปวด
2. หลักการใชยาในการระงับปวด โดยอาศัยคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 3 ขั้นตอน ซึ่งใชเปน
เกณฑสำหรับบำบัดความปวดในผูปวยโรคมะเร็ง พบวาสามารถนำมาปรับใชบำบัดความปวดที่เกิดกับผูปวย
โรคอืน่ ทีม่ คี วามปวดไดเปนอยางดี (ตามตารางที่ 2)
รูปที่ 2 World Health Organization-Analgesic Ladder
ความปวดยังคงอยู
หรือเพิม่ ขึน้
Moderate Pain
Non-opioids
± Adjuvants

Mild Pain
Weak opioids
± Non-opioids
± Adjuvants

Severe Pain
Strong opioids
± Non-opioids
± Adjuvants

3. สำหรับความปวดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา การบริหารยาก็ตองเปนไปในลักษณะตอเนื่อง
ตลอดเวลาไมควรบริหารยาเฉพาะเมือ่ มีความปวดเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหระดับยาแกปวดในกระแสเลือดอยใู นระดับ
คงที่และสามารถควบคุมความปวดไดดี นอกจากนี้ตองมียาแกปวดที่ใชอยูตามปกติเพิ่มเติมเปนขนานพิเศษ
ในชวงระหวางเวลาไดรับยานั้นๆ เพื่อเปนการระงับ breakthrough pain สำหรับความปวดที่อาจปะทุขึ้น หรือ
สำหรับ incident pain ในกรณีตอ งไปทำกิจกรรมบางชนิดทีอ่ าจกอใหเกิดความปวดขึน้ เชน ไปหองน้ำ เปนตน
4. ใชยาที่สามัญดวยวิธีเรียบงายและปลอดภัยที่สุดกอนเทาที่จะทำได
5. พิจารณาใชยากลุม adjuvants หรือ co-analgesics รวมดวยเสมอถามีขอบงชี้ ยาในกลุมนี้ที่แนะนำ
ใหใชประกอบดวย
5.1 Antidepressants : amitriptyline, nortriptyline
5.2 Anticonvulsants : carbamazepine, gabapentin, oxcarbazepine และ pregabalin
5.3 Antianxiety drugs : lorazepam, diazepam, midazolam
5.4 Steroids : dexamethasone, prednisolone
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6. ผปู ว ยแตละรายมีการตอบสนองตอยาแกปวดแตกตางกันตามชนิดของความปวด ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ชนิดของความปวด : แสดงถึงนัยของการบำบัดรักษาดวยยา
Nociceptive
bone, soft tissue

mild, moderate
severe
mild
moderate, severe

visceral

non-opioid (opioid if required)
opioid + non-opioid
non-opioid (opioid if required)
opioid ± non-opioid

Neuropathic
nerve compression
nerve infiltration, damage

opioid + corticosteroid
tricyclic antidepressant
or anticonvulsant
or oral local anesthetic drug
sympathetic nerve block

sympathetic-type pain
Others
raise intracranial pressure
muscle spasm

corticosteroid
muscle relaxant

นอกจากนีแ้ ลว การบำบัดความปวดจะเปนไปตามเหตุทกี่ อ ใหเกิดความปวด ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงถึงการบำบัดความปวดตามเหตุทกี่ อ ใหเกิดความปวด
สาเหตุที่กอใหเกิดความปวด

การบำบัดชนิดเริ่มแรก

การบำบัดชนิดที่สอง

การบำบัดที่ควรนำมาพิจารณา

ความปวดของอวัยวะใน
ชองทอง ชองเชิงกราน
หรือทรวงอก

ยาแกปวดชนิดตางๆ

steroids อาจชวยได
ในกรณีทคี่ วามปวดเกิด
จากการกดทับของเนื้อทูม

การทำ celiac plexus block
สำหรับ retroperitoneal pain
หรือ spinal block
ในกรณี pelvic pain

ความปวดในกระดูกจาก
พยาธิสภาพของกระดูกโดยตรง
หรือจากการแพรกระจายของ
มะเร็งจากสวนอื่นของรางกาย

1. ใหรงั สีรกั ษาชนิด palliative
2. ยาแกปวด
3. non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)

Immobilization (เชน
การใสหมุดยึดกระดูก)

การทำ Nerve blocks

สวนอุจจาระ
1. ยาทีท่ ำใหอจุ จาระออน
2. antispasmodics

ยาระบาย
ยาแกปวด

อาการปวดเสียดทอง
- ทองผูก
- อุดตัน, อัดแนน

NSAIDs
สวนลาง
celiac plexus block
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ตารางที่ 5 แสดงถึงการบำบัดความปวดตามเหตุทกี่ อ ใหเกิดความปวด (ตอ)
สาเหตุที่กอใหเกิดความปวด
ติดเชื้อ
- ลึก

การบำบัดชนิดเริ่มแรก
ให systemic antibiotics
(รวมดวย metronidazole
ถาเปนbacteriaชนิด anarobes)

การบำบัดชนิดที่สอง

การบำบัดที่ควรนำมาพิจารณา

ยาแกปวด

local surgery

- ผิวๆ โดยไมมี cellulitis

ยาฆาเชื้อกับบริเวณนั้น
พรอมกับทำ debridement

ปวดบริเวณเยื่อหุมปอด

ยาปฏิชีวนะถาติดเชื้อและเปน
สภาวะที่เหมาะสม

ยาแกปวดถาเปนมาก
intercostal block
ถาเฉพาะที่

NSAIDs

Lymphedema

1. นวดเบาๆ
2. บริหารอวัยวะสวนนัน้
3. ใชเครือ่ งรัด (ถุง)
4. ยกอวัยวะทีบ่ วมใหสงู ขึน้

1. ใช intermittent
positive pressure หรือ
bandaging
2. ยาแกปวด

steroids ถาเปนการหวนคืน
ของโรค
ยาขับปสสาวะมักไมไดผล

ปวดศีรษะจาก raised
intracranial pressure
กระเพาะอาหาร
- เกิดจากการระคายเคือง

steroids

ยาแกปวด

หยุดสารที่กอใหเกิดระคายเคือง
ยาลดกรด

ranitidine,
omperazole

- Distension

simethicone
cisapride

ลำไสตรง-tenesmoid
(ปวดเบง)

chlorpromazine

diazepam

nerve block

ปวดในแขนขาขางที่เกิดอัมพาต

กายภาพบำบัด
(passive movements)

NSAIDs

muscle relaxants
nerve block

7. ใชหลักการรักษาหลายวิธีรวมกัน เชน ปวดจากโรคมะเร็ง อาจตองพิจารณานำการรักษาโรคมะเร็ง
เชนการใหรังสีรักษา ผาตัด และ/หรือเคมีบำบัดไปพรอมกับยาแกปวด ปรับยาแกปวดใหเหมาะสมดวยชนิด
และขนาดยาทีพ่ อเพียงกับการระงับปวด โดยปราศจากภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง หรือเปนภาวะแทรกซอนทีผ่ ปู ว ย
สามารถรับได พิจารณาการบำบัดรักษาความปวดดวยวิธอี นื่ ๆ ถามีขอ บงชี้
8. ผูปวยที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศราตองใหการใสใจรักษาดานจิตใจไปพรอมกันถามีขอบงชี้
9. พิจารณาใหยาเพื่อปองกัน/บรรเทาภาวะแทรกซอนที่คาดหมายวาจะตองเกิดขึ้นจากการบำบัดและ
ยาแกปวดที่ใช
10. ปรับวิธีการใหยาแกปวดแกผูปวยตามสภาพของการปวยไขที่แทจริง
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ยาแกปวด (analgesics)
การเลื อ กชนิ ด ยาแก ป วด มาตรการพื้ น ฐานคื อ เลื อ กชนิ ด ยาตามระดั บ ความรุ น แรงและชนิ ด ของ
ความปวด โดยพืน้ ฐานยาแกปวดแบงได 3 กลมุ ใหญคอื
1. ยากลุม Non-Opioids ซึ่งไดแก paracetamol, aspirin และ Non-Steroidal Antiinflammatory
drugs (NSAIDs) โดย
Aspirin ขนาดยาที่ใหคือ 300-600 มก. ทุก 4-6 ชม. เปนยาลดไขแกปวดโดยเฉพาะปวดกระดูก
ขอเสียคือ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร และยับยั้งการแข็งตัวของเลือด ไมควรใชในผูปวยที่มีโรคไตหรือการ
ทำงานของไตบกพรอง
Paracetamol ขนาดยาที่ใหคือ 0.5-1 กรัม ทุ ก 4-6 ชม. แกไขแกปวดแตไมมีฤทธิ์แกอักเสบ
ไมมีผลขางเคียงกับกระเพาะอาหาร แตถารับประทานครั้งละมากๆ (มากเกิน 20 กรัม) จะเกิดความเปนพิษ
อยางรุนแรง
NSAIDs เปนกลุมยาแกปวดที่มีประโยชนมาก สำหรับใชบำบัดความปวดที่เกิดจากพยาธิสภาพ
ของกระดูก และความปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือมีการทำลายของเนื้อเยื่อ (nociceptive pain)
ไมควรใชในผูปวยที่มีโรคไตหรือการทำงานของไตบกพรอง
การใช NSAIDs กลุม classical หรือ conventional (ตารางที่ 6) ตองเฝาระวังผลขางเคียงตอระบบ
ทางเดินอาหาร การยับยั้งการจับกลุมของเกร็ดเลือด และพิษตอไต เปนตน ควรปองกันการเกิดอาการขางเคียง
ตอระบบทางเดินอาหารจากการใชยาเหลานี้ดวยการใหยา H2 blocker, misoprostol, หรือ omeprazole ไป
พรอมกัน หรือเลือกใช NSAIDs กลุม selective หรือ specific COX-2 inhibitor (ตารางที่ 6) แทน ซึ่งพบวา
จะกอใหเกิดอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหารที่นอยลง สำหรับขนาดยา ระยะเวลาในการใหยา และ
ขนาดยาที่สูงสุดตอวันของยาแตละชนิด แสดงไวแลวในตารางที่ 6
2. ยากลมุ Weak Opioids ซึง่ ในประเทศไทย ยาในกลมุ นีใ้ นปจจุบนั ทีม่ ใี ชอยปู ระกอบดวย
Codeine ในประเทศไทยเปน codeine phosphate มีความแรงประมาณ 1 ใน 10 เทาของ morphine
มีในรูปของยาเม็ดเดี่ยวขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม หรือรวมกับยาชนิดอื่น เชน paracetamol ในการบำบัด
ความปวดอยางตอเนื่องนานๆ และอาจตองมีการปรับขนาดยาใหเพิ่มขึ้น จึงไมแนะนำใหใชยาแกปวดที่มียา
แกปวดผสมกันหลายชนิดในเม็ดเดียวกัน ขนาดเพดานยา (ceiling dose) สูงสุดคือ 135 มก. รับประทานทุก
3-4 ชม. ในทางปฏิบัติถาผูปวยไดรับยา 60 มก. ทุก 4 ชม. แลวไดผลการบำบัดไมดีเทาที่ควร ก็ควรพิจารณา
ปรับไปใชยาในกลุม strong opioid แทนจะมีความเหมาะสมกวา adverse effect ของ codeine ก็เชนเดียวกับ
morphine เชนทองผูกแตอาจไมรุนแรงเทา อยางใดก็ตามยาระบายก็ควรสั่งใหผูปวยบริโภครวมไปดวยทุกวัน
พรอมเฝาระวัง ไมใหเกิดภาวะทองผูกขึน้
Tramadol เปนยาที่ไดจากการสังเคราะห ออกฤทธิ์ที่บริเวณประสาทสวนกลาง มีคุณสมบัติ
ในการแกปวดทั้งของ opioid และ non-opioids โดยคุณสมบัติดาน non-opioids มาจากการที่ไปสกัดกั้นการ
reuptake serotonin และ noradrenalin สำหรับคุณสมบัติทางดาน opioid นั้น tramadol จะไปออกฤทธิ์ที่
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mu opioid receptors คลายกับ morphine โดยมีฤทธิใ์ นการแกปวดเทียบเทา 1 ตอ 6,000 เทาของ morphine เทานัน้
ขนาดยา tramadol ทีแ่ นะนำใหใชเพือ่ การแกปวด คือ 50-100 มก. รับประทานหรือฉีดเขากลาม ใตผวิ หนังหรือ
เขาเสนเลือดดำชาๆได ทุก 6-8 ชม. ถาหากผลของการแกปวดไมดีเทาที่ควร การเพิ่มขนาดยานอกจากจะไมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแกปวดอาจเพิ่มถึงอาการขางเคียงมากขึ้น จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช strong opioids
ชนิดใดชนิดหนึ่งแทน
ตารางที่ 6 ตัวอยาง NSAIDs ทีน่ ยิ มใชในประเทศไทย
ชื่อยา
Classical NSAIDs
Aspirin
Ibuprofen
Naproxen sodium
Indomethacin
Diclofenac potassium
Piroxicam
Tenoxicam
Selective COX-2 Inhibitors
Meloxicam
Nimesulide
Specific COX-2 Inhibitors
Celecoxib
Etoricoxib
Parecoxib

ขนาดยา
(มก.)

ระยะเวลา
(ชม.)

ขนาดสูงสุด
ตอวัน (มก.)

300-600
200-400
275
50-100
15-50
10-20
10-20

4-6
6-8
12
6-12
8
24
24

3,600
1,600
1,100
200
150
20
20

75-15
100-200

24
12

15
400

100-200
60-120

12
24

400

20-40

6-12

หมายเหตุ
มีในรูป sustained release
เริม่ ดวย 500 มก.
เกิดภาวะแทรกซอนไดบอย

ไมแนะนำใหใชตอ เนือ่ ง
นานเกิน 10 วัน
มีรปู แบบยาฉีดเทานัน้

3. ยากลุม Strong Opioid เปนยาที่ใชสำหรับบำบัดความปวดที่รุนแรง อาจถูกนำมาใชเปนยาเดี่ยว
หรือรวมกับยาแกปวดชนิดอืน่ ทีน่ ยิ มใชจะเปนกลมุ mu agonist อาทิเชน morphine, methadone, pethidine และ
fentanyl เปนตน นอกจากนี้ยังมียาในกลุม agonist-antagonists เชน nalbupine, pentazocine และกลุม partial
ุ สมบัตทิ ไี่ มเหมาะกับการนำมาใชบำบัดความปวด
agonists เชน buprenorphine เปนตน ซึง่ ยาในสองกลมุ หลังมีคณ
โดยเฉพาะถาเปนความปวดทีต่ อ งใชยาอยางตอเนือ่ งยาวนาน แตกพ็ บมีการนำมาใชกนั อยางแพรหลาย
3.1 กลุม Mixed Agonist-Antagonists
- nalbuphine มีขนาดยาทีใ่ หฤทธิแ์ กปวดดวยชวงทีแ่ คบ (ceiling effect)
- pentazocine นอกจากมี ceiling effect ยังมีฤทธิเ์ ปน sigma receptor agonist อาจมีผลในดาน
dysphoria, psychomimetic และ confusion ทำใหไมเหมาะกับการนำมาใชบำบัดความปวด
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3.2 กลมุ Partial Agonists เชน buprenorphine ปจจุบนั ประเทศไทยมีเฉพาะยาในรูปแบบอมใตลนิ้
ทำใหยานี้ไมสามารถใชไดกับผูปวยที่ตอมน้ำลายถูกทำลาย เชนกรณีไดรับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ
ผปู ว ยรางกายขาดน้ำ หรือลิน้ มีพยาธิสภาพ
3.3 กลมุ Agonists
3.3.1 Pethidine ในประเทศไทยมีเฉพาะยาฉีด มีฤทธิ์ในการแกปวดคอนขางสั้นประมาณ
2-3 ชม. เทานัน้ (คาครึง่ ชีวติ อยทู ี่ 1.5-2 ชม.) ทำใหตอ งฉีดยาแกผปู ว ยทุก 2-3 ชม. pethidine ถูกสันดาปในรางกาย
ไดสาร norpethidine ซึ่งสะสมในรางกายไดนาน โดยมีคาครึ่งชีวิตในรางกายคนปกตินานถึง 17 ชม. ขึ้นไป
แตถาเปนผูปวยที่ไตทำงานผิดปกติ norpethidine จะสะสมในรางกายไดยาวนานขึ้น ทำใหผูที่ใชยานี้อยาง
ตอเนื่องยาวนาน มีการสะสมสารนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และถาสะสมมากเกินกวา 200-300 มก. พบวากอใหเกิด
อาการไมพึงประสงคมากมาย เชน tremors, multifocal myoclonus, agitation และ convulsion เปนตน จึง
ไมแนะนำใหใช pethidine ในการบำบัดความปวดที่ตองใชยาอยางตอเนื่องยาวนาน และในกรณีจำเปนจริงๆ
ควรพิจารณานำมาใชบำบัดเปนยาชนิดสุดทาย
3.3.2 Methadone เปน opioid ที่ถูกสังเคราะหขึ้นมา มีคุณสมบัติเปน mixed mu และ delta
opioid agonist เปนยาที่มีฤทธิ์ดานเปน NMDA receptor antagonist ในประเทศไทยมีทั้งชนิดรับประทานและ
ยาฉีด methadone ถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดเปนอยางดีทางกระเพาะอาหารและลำไส ขนาดยาในรูปแบบ
รับประทานที่ออกฤทธิ์แกปวดที่เทียบเทากับยาฉีด ไมวาจะใหทาง subcutaneous หรือ intramuscular จะมี
ปริมาณมากเปนสองเทา methadone ออกฤทธิ์ไดนานกวา morphine โดยออกฤทธิ์แกปวดไดนาน 6-8 ชม.
methadone มีคุณสมบัติคลาย morphine ตรงที่ไมมี ceiling effective dose จึงไมมี maximum dose แตผลพวง
จากการสันดาปในรางกายคือ normethadone ซึ่งสามารถสะสมในรางกายไดนานนับสิบๆ ชั่วโมง โดยมีฤทธิ์กด
การหายใจแตไมมีฤทธิ์ดานการแกปวด จึงพบมีปญหาโดยเฉพาะกับการนำมาใชกับผูปวยที่รางกายออนแอหรือ
สูงอายุ และยิ่งถามีการทำงานของไตผิดปกติ พบวา normethadone จะสะสมในรางกายไดนานยิ่งขึ้น อาการ
ขางเคียงนี้จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับยาอยางตอเนื่องประมาณ 4-14 วั น หากตองใชยาชนิดนี้ตองเฝาระวังผล
ขางเคียงนีอ้ ยางใกลชดิ ขนาดยา methadone สำหรับผทู ไี่ มเคยไดรบั ยากลมุ นีม้ ากอนและรางกายแข็งแรง โดยมาก
จะเริม่ ดวยการใหรบั ประทานยาขนาด 5-10 มก. ทุก 6 ชม. ใน 3 วันแรก หลังจากทีป่ รับไดขนาดยาทีเ่ หมาะสม
ตอการระงับปวดทีเ่ ปนอยู ชวงเวลาของการใหยาแตละขนานอาจสามารถขยายใหเปนทุก 8 ชัว่ โมงอยางตอเนือ่ ง
หรือนานกวานี้ตามการสนองตอบของผูปวยแตละราย
3.3.3 Morphine เปนยาที่ไมใชยาแกปวดสารพัดนึก ไมใชยาแกปวดที่ดีสมบูรณแบบ แต
ถูกนำมาใชเปนยาหลักในการบำบัดความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง morphine มีทั้งในรูปแบบรับประทาน
และยาฉีด โดย morphine ทีไ่ มไดรบั การปรุงแตงจะออกฤทธิใ์ นรางกายคนปรกติทกุ 4 ชัว่ โมง ไมวา จะบริหารยา
โดยทางรับประทานหรือฉีด และขนาดยารับประทานจะมีขนาด 3 เทาของยาฉีด ถาหากตองการการออกฤทธิ์
แกปวดที่เทาเทียมกัน morphine ขนาดยา 10 มก./70 กก. น้ำหนักตัวในคนหนุมสาวรางกายปกติฉีดเขารางกาย
ไมวาทางใตผิวหนัง เขากลามหรือเขาเสนเลือดดำ พบวามีความพอเพียงสำหรับบำบัดความปวดระดับปานกลาง
ถึงรุนแรงชนิด acute pain ไดถึงรอยละ 70 ของผูปวย อยางใดก็ตามขนาดยาจำเปนตองมีการปรับขนาด โดย
อาศัยพื้นฐานดานความไวในการสนองตอบตอยาและความตองการยาในการควบคุมความปวด (pain sparing
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needs) ของผูปวยแตละรายเปนสำคัญ การฉีด morphine เขาทางเสนเลือดดำจะพิจารณาใชเฉพาะกรณีที่มีความ
ปวดรุนแรง ผปู ว ยทีม่ ปี ญ
 หาดานการกลืนยา ซึง่ อาจบริหารยาไดหลายวิธี เชน continuous infusion, intermittent
dosing หรือใหผูปวยควบคุมการใหยาแกปวดดวยตนเอง (patient controlled analgesia-PCA) นอกจากนั้น
ในบางโอกาสอาจพิจารณาฉีด morphine เขาทาง epidural หรือ intrathecal สำหรับบำบัดความปวดที่ยากติดตอ
การควบคุมหรือตองการผลการบำบัดที่ยาวนานกวาปกติโดยใชปริมาณยาจำนวนไมมาก ที่สำคัญ morphine
ทีใ่ ชฉดี ในรูปแบบนีต้ อ งเปน morphine sulphate solution ปลอดสาร preservative
ในการบำบัดความปวดชนิดเรือ้ รังทีจ่ ำเปนตองใช opioid morphine จะถูกเลือกเปนยาชนิดแรกสำหรับ
การบำบัดความปวดอยางตอเนื่องและผูปวยไมมีปญหาดานการกลืน และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
แนะนำใหใช morphine รูปแบบรับประทาน โดยเฉพาะผปู ว ยทีป่ วดจากโรคมะเร็ง ภูมคิ มุ กันบกพรอง
ปจจุบนั มี morphine ชนิดรับประทานทีอ่ อกฤทธิไ์ ดยาวนานในประเทศไทยอยู 2 ชนิดคือ
- morphine sulphate tablet (MST ) ขนาด 10, 30, 60 มก. เริม่ ออกฤทธิห์ ลังรับประทานยา 1-1 ชม.
มีระยะเวลาการออกฤทธิน์ าน 12 ชม. หามหัก บด ทำใหแตกหรือเคีย้ วเม็ดยาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำใหคณ
ุ สมบัติ
ดาน sustained release เสียไป ในผูปวยบางรายระยะเวลาของการออกฤทธิ์ของ MST อาจสั้นกวาที่กำหนด
เนื่องจากเภสัชจลนศาสตรของยาในผูปวยแตละคนอาจแตกตางกันไป เชน ในผูปวยบางรายอาจมีระยะเวลาของ
การออกฤทธิ์ MST ประมาณ 8-9 ชม. ผปู ว ยจะเริม่ มีความปวดกลับมาทีช่ วั่ โมงที่ 10 ในกรณีเชนนี้ ทำใหตอ ง
ให MST ทุก 8-9 ชม. เปนตน
®

®

®

®

- Kapanol ขนาด 20, 50 และ 100 มก. เริม่ ออกฤทธิห์ ลังรับประทานยา 2-4 ชม. มีระยะเวลาของการ
ออกฤทธิ์ตอเนื่อง 24 ชม. โดยเปนรูปแบบยาเม็ดขนาดเล็ก (tiny granules) บรรจุในแคปซูล ยาเม็ดขนาดเล็กนี้
สามารถนำออกจากแคปซูลแลวผสมในอาหารเหลวที่เย็นสำหรับผูปวยที่กลืนยาลำบาก หรือผสมในน้ำเย็น
แลวกรอกใสทอ ใหอาหารของผปู ว ยทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางโตกวา 16 Fr. เชนเดียวกันที่ tiny granules ไมอาจ
ทำใหแตกหรือบดกอนใหผบู ริโภค มิฉะนัน้ คุณสมบัตใิ นการออกฤทธิไ์ ดนาน 24 ชม. จะถูกทำลายไปเชนกัน
®

ในการใชยากลุม opioids บางครั้งอาจตองปรับเปลี่ยนชนิดยาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การปรับจาก
opioid ชนิดหนึง่ ไปเปนอีกชนิดหนึง่ จะใช ตารางสำหรับเปรียบเทียบตามตารางที่ 7
3.3.4 Fentanyl เดิมมีเฉพาะยาฉีดเทานัน้ มีคณ
ุ สมบัตคิ ลาย morphine ตรงทีเ่ ปน mu agonist
ปจจุบันไดพัฒนานำเอา fentanyl มาอยูในแผนที่เปน matrix form มีชื่อการคาวา Durogesic ในประเทศไทย
มีขนาด 12, 25 และ 50 ไมโครกรัม/ชัว่ โมงเทานัน้ โดยยา fentanyl ในแตละแผนยาสามารถเขาสรู า งกายผานทาง
ผิวหนังอยางตอเนื่องได 3 วันในผูปวยปกติทั่วไป ยกเวนผูปวยจำนวนหนึ่งซึ่งมีไมมาก อาจตองมีการเปลี่ยน
แผนยาทุก 2 วัน ผิวหนังที่ปดแผนยาตองไมเปนแผล ไมมีการอักเสบ การเตรียมความสะอาดผิวหนังสำหรับ
ปดแผนยาไมยุงยาก ใชผาชุบน้ำบิดใหหมาด เช็ดใหสะอาดซับใหแหงก็เพียงพอ ถาผิวหนังมีขนใหใชกรรไกร
เล็มทิ้งหามใชมีดโกน การมีรอยขีดขวนจะทำใหการดูดซึมยาผิดไปจากปกติ แผนยาควรสลับสับเปลี่ยนบริเวณ
ผิวหนังที่ปด ไมควรปดบริเวณเดิมอยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนจาก opioid ชนิดอื่น มาเปน fentanyl ใหเทียบ
จากตารางที่ 7 และ 8
®

34

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

ตารางที่ 7 เปนตารางที่ใชเปรียบเทียบขนาดของยากลุม opioid ที่มีใชในประเทศไทยกับขนาดยา morphine
ทีอ่ อกฤทธิแ์ กปวดไดเทาเทียมกัน
Drugs
Codeine (oral)
Tramadol (oral, inj)
Pentazocine (oral)
Buprenorphine (SL)
Pethedine (inj)
Methadone (inj)
Fentanyl (inj)
Fenanyl (transdermal)

Dose
30 mg
50 mg
25 mg
50 mg
0.2 mg
50 mg
5 mg
100 mcg
25 mcg

Duration
(hour)
3-5
5-6
2-3
6-8
2-3
8-48
1-2
48-72

Oral morphine* SC.,IM. Morphine*
equivalent (4h) equivalent (4h)
3.5 mg
5 mg
5 mg
10 mg
10 mg
15 mg
15 mg
20 mg
7.5-22.5 mg

1-1.5 mg
1.5 mg
1.5 mg
3 mg
3 mg
5 mg
5-7.5 mg
7.5 mg
1.5-3.75 mg

* เปน morphine ชนิดออกฤทธิท์ กุ 4 ชม.
SL = sublingual ; inj = injection ; IM = intramuscular ; SC = subcutaneous
ตารางที่ 8 แสดงถึง equianalgesic dose สำหรับใชปรับเปลี่ยน morphine ชนิดฉีดหรือรับประทานใหเปน
transdermal fentanyl หรือจาก transdermal fentanyl มาเปน morphine ชนิดฉีดหรือรับประทาน
Oral 24 hours
Morphine (mg/day)

IM 24 hours
Morphine (mg/day)

Transdermal
Fentanyl (mg/h)

20 - 44
45 - 134
135 - 224
225 - 314
315 - 404
405 - 494
495 - 584
585 - 674
675 - 764
765 - 854
855 - 944
945 - 1034
1034 - 1124

7 - 14
15 - 44
45 - 75
76 - 105
106 -135
136 -165
166 - 195
196 - 225
226 - 255
256 - 285
286 - 315
316 - 345
346 - 375

12
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
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อาการขางเคียงจากการใช opioid และการแกไข
อาการขางเคียงจากการใช opioid ทีพ่ บไดบอ ยคือ ทองผูก งวงนอน คลืน่ ไส delirium และ myoclonus
1. อาการทองผูก เกิดจากการกระตุนตอ mu receptors ทั้งที่ระบบประสาทสวนกลางและที่ทางเดิน
อาหาร ทำใหการบีบตัวของลำไส (peristalsis) ของทางเดินอาหารลดลง เพิม่ การดูดน้ำกลับทีท่ างเดินอาหารดวย
อาการทองผูกจะคงอยูตลอดเวลาที่ยังมีการใช opioid ดังนั้นจึงตองใหยาระบายไปพรอมดวยเสมอซึ่งประกอบ
ดวยกลมุ stimulant laxatives เชน bisacodyl, sennosides กลมุ stool softeners เชน docusate แตไมแนะนำใหใช
ยากลมุ bulk foming เชน methyl-cellulose สำหรับ magnesium hydroxide (MOM) ทีใ่ หผปู ว ยรับประทานขนาด
30-60 มล. กอนนอนนัน้ ไมควรใชถา ผปู ว ยมีการทำงานของไตบกพรอง และถาหากไมถา ยเกิน 3 วัน ควรทำการ
สวนอุจจาระและถายังถายไมออกอาจตองชวยทำ digital evacuate ตองเฝาระวังภาวะ fecal impaction ดวย
ขอแนะนำสำหรับผูปวยที่ตองใชยา opioid คือใหดื่มน้ำอยางนอยวันละ 2-3 ลิตร เพิ่มการรับประทาน
อาหารทีม่ กี าก ใยพืช รวมถึงการออกกำลังกาย ถาสามารถทำได
2. อาการงวงนอน อาจเกิดขึน้ ในชวง 2-3 วันแรก การปองกันก็โดยการเริม่ ดวยขนาดยา opioid ขนาด
นอยสุดที่สามารถควบคุมความปวดได โดยเฉพาะในผูสูงอายุและผูที่มีการทำงานของไตบกพรองอาจตอง
ขยายเวลาของการใหยาแตละขนานใหหางกวาปกติในกรณีที่ตองใหบริโภคยาอยางตอเนื่อง ในกรณีที่ตองปรับ
เพิม่ ขนาดยา opioid ใหปรับเพิม่ ครัง้ ละไมมาก ประมาณรอยละ 25-50 ของยาขนานเดิม แตถา หากผปู ว ยยังมีอาการ
งวงนอนมากหลังการใหยา opioidไปแลว 1-2 สัปดาห ก็ควรประเมินหาสาเหตุอนื่ เชน จากยาชนิดอืน่ ทีใ่ ชรว ม
กันมีฤทธิ์ทำใหงวงมากขึ้น ภาวะ calciumในเลือดสูงกวาปกติ ภาวะติดเชื้อ ภาวะรางกายขาดน้ำ (dehydrate)
ภาวะ electrolyte imbalance และการมีพยาธิสภาพในระบบประสาทสวนกลางและใหการแกไขถาพบสาเหตุ
3. อาการคลืน่ ไส เกิดจากการกระตนุ ตอ mu receptors และ/หรือ chemoreceptor trigger zone (CTZ)
โดยทัว่ ไปอาการนีจ้ ะคงอยไู มนาน (ประมาณ 1-2 สัปดาห) ควรใหยาแกคลืน่ ไสอาทิเชน metochlopramide การ
ใหยานีค้ วรใหตอ เนือ่ งขนาด 5-10 มก. IV, IM ทุก 6 ชม. หรือ 10 มก. รับประทานทุก 6 ชม. หรือ haloperidol
0.5-10 มก. รับประทานทุก 6-8 ชม. การใหยาทั้งสองชนิดนี้ตองระวังอาการขางเคียงดาน extrapyramidal side
effects ถาหากอาการคลื่นไสรุนแรงและอยูนานเกิน 1-2 สัปดาห อาจตองพิจารณาเปลี่ยนชนิดของ opioid ถา
หากทำได หรือใหยาแกคลืน่ ไสในกลมุ 5HT3 antagonist เชน ondansetron ขนาด 3 มก. ทุก 8 ชม. หรือ granisetron
2 มก. วันละครัง้
4. Delirium อาการมึนงง สับสน ความจำเสื่อม สมองไมแจมใส สติปญญาถดถอย เชื่องชา เพอ
ฝนเฟอง ฯลฯ อาจเกิดจากภาวะของการมี cognitive failure หลังไดรับยา opioid อยางตอเนื่องยาวนาน
อยางไรก็ตาม การประเมินหาสาเหตุอื่นที่เปนตัวตนเหตุของการเกิด delirium ก็ตองกระทำ เชน ภาวะ calciu
ในเลือดสูงกวาปรกติ มีการไดรับยาจิตประสาทชนิดอื่น โดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์ดาน anticholinergic effects
รวมถึงสิ่งที่ขาดไมไดคือการขจัดขอสงสัยของการมีการกระจายของเนื้อทูมมายังประสาทสวนกลางในผูปวย
โรคมะเร็ง การแกไขก็โดยการรักษาแกไขสิ่งผิดปรกติถาคนพบ การเปลี่ยนชนิด opioid ถาหากทำไดก็เปน
อีกมาตรการที่ควรนำมาลองใช haloperidol 0.5-2 มก. รับประทานทุก 4-6 ชม. หรือยา neuroleptic ชนิดอื่น
อาจชวยบรรเทาอาการ delirium ไดเชนกัน แตตอ งระวังการเกิด extrapyramidal side effects
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5. Myoclonus มั ก พบในผู ป ว ยที่ รั บ ประทาน morphine เพื่ อ การบำบั ด ความปวดอย า งต อ เนื่ อ ง
ยาวนาน ยาทีบ่ รรเทาอาการ myoclonus ประกอบดวย baclofen, diazepam, midazolam และ sodium valporate
แตยาเหลานี้ตางก็มี side effects จึงตองใชอยางระมัดระวัง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงการพิจารณาปรับเปลี่ยน
ไปใช opioid ตัวอืน่ อาจมีความเหมาะสมกวาถากระทำได
6. อาการขางเคียงอืน่ ทีอ่ าจพบไดบา ง อาทิเชน
- คันตามตัว การใหยากลุม antihistamines ธรรมดาอาทิเชน chlorphenilamine ขนาด 4 มก.
รับประทานทุก 4-6 ชม.
- กดการหายใจ โปรดจำไววา opioid โดยเฉพาะกลุม mu agonists ซึ่งมีฤทธิ์กดการหายใจนั้นจะ
กดการหายใจก็ตอเมื่อไดยามากเกินความตองการ เนื่องจากความปวดเปนตัวกระตุนตอศูนยควบคุมการหายใจ
ในประสาทสวนกลาง และมีชวงหางของขนาดยากับการเปนพิษที่คอนขางกวาง จะเห็นไดวามีการบริหารยา
morphine ในรูปแบบ immediate release เปน 2 เทาตัวของขนาดยาทีผ่ ปู ว ยบริโภคทุก 4 ชม. ในชวงเวลากลางคืน
เพื่อไมตองปลุกผูปวยใหตื่นขึ้นมารับประทานยาในขนานกลางดึก และไมพบวาผูปวยกลุมนี้มีการเสียชีวิต
ในชวงเวลากลางคืนสูงกวากลางวัน หรือเสียชีวิตจากมีการกดการหายใจในชวงกลางคืน อยางไรก็ตามเมื่อมี
ภาวะกดการหายใจเกิดขึ้น ถาผูปวยมีภาวะของการหลับลึก ความดันเลือดตก และอัตราการหายใจต่ำกวา 8 ครั้ง
ตอนาที ก็ตอ งแกฤทธิก์ ารกดการหายใจทันที ดวยการให Naloxone 0.4 มก. ผสมใน normal saline ใหเปน 10 มล.
ฉีดเขาทางเสนเลือดดำชาๆ ถาสัญญาณชีพและความรูสึกตัวกลับคืนปรกติก็หยุดการแกไข การใหยา Naloxone
เกินกวานี้อาจทำใหไปทำลายฤทธิ์ opioids ในรางกายลงอยางเฉียบพลัน ผูปวยอาจเกิดภาวะปวดขึ้นอยางรุนแรง
รวมถึง withdrawal syndromes อื่นๆ สำหรับผูปวยที่ไดบริโภคยา morphine กลุม sustained หรือ controlled
release preparations หลังผูปวยไดรับการแกไขเขาสูภาวะปกติ อาจตองใหการเฝาระวังตอ เนื่องจากยังมียาใน
รางกายซึ่งยังออกฤทธิ์อยางตอเนื่องตามคุณสมบัติของยาแตละชนิดที่ใช

กลมุ ยาเสริม (Co-analgesics หรือ adjuvant analgesics)
ยากลุมนี้ไมไดผลิตขึ้นมาเปนยาแกปวด แตตอมาพบวาใชบำบัดรวมกับยาแกปวดบางกลุม หรือ
ใชบำบัดความปวดบางชนิดแลวพบวาไดผลการบำบัดความปวดทีเ่ ปนอยดู ขี นึ้ อาทิเชน neuropathic pain อาการ
ปวดศีรษะจากเนื้อทูมทำใหความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มสูงขึ้น อาการปวดจากมีการกดทับไขสันหลัง อาการ
ปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ เปนตน ยาในกลมุ นีท้ ใี่ ชกนั แพรหลายในปจจุบนั ประกอบดวย
1. Antidepressants ที่สำคัญไดแกกลุม conventional tricyclic antidepressants เชน amitriptyline,
nortriptyline, imipramine, desipramine, doxepine เปนตน ยากลมุ นีพ้ บวาไดผลดีในการบำบัด neuropathic pain
บางชนิด เชนมี burning sensation ขนาดยาที่ใชนอยกวาที่ใชสำหรับบำบัดอาการซึมเศรา นอกจากนี้ยากลุมนี้
ยังชวยทำใหผปู ว ยมีอารมณดขี นึ้ รวมถึงนอนหลับไดดขี นึ้
2. Anticonvulsants ไดแก carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin,sodium valproate, clonazepam,
lamotrigine, gabapentin และ pregabalin ยาเหลานี้พบวาใชไดผลดีในผูปวยที่มี neuropathic pain ชนิด sharp,
shooting หรือ lancinating sensation
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3. Steroids ใชระงับปวดไดอยางดี โดยเฉพาะในกรณีความปวดเกิดจาก acute spinal cord compression,
acute increased intracranial pressure นอกจากนี้ยังพบไดผลดีในกรณี severe bone pain ปวดจากมี soft tissue
swelling หรือ infiltration ยาที่ใชไดแก dexamethasone และ prednisolone สำหรับขนาดยาและระยะเวลาที่ใช
ขึ้นกับผลของการรักษา
นอกจากนี้ยังมียากลุมอื่นๆ อาทิเชน muscle relaxants, antispasmodic drugs,psychotropic drugs,
antibiotics ซึง่ ตางพบวามีบทบาทในการชวยลดความปวด ถามีขอ บงชี้
สำหรับขนาดยาและขอบงชีข้ องยากลมุ co-analgesics drugs แสดงไวในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 Co-analgesics หรือ Adjutants drugs ทีใ่ ชบอ ย
กลุมยา
Anticonvulsants
Gabapentin
Pregabalin
Carbamazepine
Oxcarbazepine
Clonazepam
Phenytoin
Antidepressants
Amitriptyline
Nortriptyline
Imipramine
Desipramine
Trazodon
Muscle relaxants
Orphenadrine
Toperizone
Methocarbamol
Chlorzoxazone
Corticosteroids
Dexamethasone
Prednisolone
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การบริหารยา

ขอบงชี้

900 - 3,600 มก.
150 - 600 มก.
200 - 1,600 มก.
300 - 2,400 มก.
1 - 8 มก.
300 - 500 มก.

PO.
PO.
PO.
PO.
PO.
PO.

Neuropathic pain
โดยเฉพาะ lancingting
หรือ paroxysmal pain

10 - 150 มก.
10 - 100 มก.
20 - 100 มก.
25 - 300 มก.
50 - 225 มก.

PO.
PO.
PO.
PO.
PO.

Neuropathic pain

75 - 200 มก.
50 มก.
4,000 - 6,000 มก.
1,500 - 3,000 มก.

PO.
PO.
PO.
PO.

พบวาชวยในการบำบัด
ความปวดที่เกิดกับ
กลามเนื้อและกระดูก
ในบางครั้ง

16 - 90 มก.

PO. หรือ IV

40 - 100 มก.

PO.
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ความปวดจากการรุกล้ำ
ของเนื้อทูมเขาไปในเนื้อเยื่อ
ของประสาท มีการเพิม่
ความดันในกะโหลกศีรษะ
มีการกดทับไขสันหลัง

ตารางที่ 9 Co-analgesics หรือ Adjutants drugs ทีใ่ ชบอ ย (ตอ)
กลุมยา

Local anesthetics
Mexiletine
Neuroleptics
Methotrimeprazine
Fluphenazine
Other drugs for neuropathic
pain
Baclofen
Calcitonin
Clonidine
Capsaicin (topical)
Anticholinergics
Glycopyrolate
Antispasmodic
Hyoscine
Psychostimulants
Caffeine
Methylphenidate
Dextroamphetamine

ขนาดยาในผูใหญ

การบริหารยา

ขอบงชี้
ยากลุมนี้ยังชวยในการเจริญ
อาหาร ลดอาการอาเจียน
และมีอารมณดีขึ้น

450 - 600 มก.

PO.

15 - 100 มก.
1 - 10 มก.

PO.
PO.

20 -120 มก.
50 - 100 IU
0.1 - 0.6 มก.

Neuropathic pain

PO.
Neuropathic pain
ฉีดเขาใตผิวหนัง,
เขากลามหรือพน
บนผิว เยือ่ บุจมูก
PO. หรือปดบน
ผิวหนัง ทาผิวหนัง

2 - 6 มก.

PO.

ความปวดจากลำไสอุดตัน

10 มก.

PO.

ความปวดจากการหดเกร็ง
ของลำไส ทอไต ปสสาวะ

50 - 100 มก.
10 - 15 มก.
5 - 10 มก.

PO.
PO.
PO.

ลดภาวะงวงนอนจากผล
ขางเคียงของกลมุ opioid
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ผูปวยที่อยูในการดูแลแบบประคับประคอง พบมีอาการอื่นๆ อีกมากมายที่กอใหเกิดทั้งความทุกข
ความทรมานกับตัวผูปวย ครอบครัว รวมถึงบุคลากรที่เขาใหการชวยเหลือดูแลจากสหวิชาชีพทางการแพทย
โดยเฉพาะเมื่อเขาสูวาระสุดทายของชีวิต โดยเฉพาะในชวงเวลาสัปดาหสุดทายหรือวันทายๆ กอนที่จะเสียชีวิต
จะมีการเปลี่ยนแปลงของอาการตางๆ มากมาย การใสใจ การเขาชวยเหลืออยางทันทวงที ตามความเหมาะสม
ของระยะปวยไข การพยากรณโรคจะสามารถชวยใหผูปวยเหลานี้สามารถตายจากไปอยางไมทุรนทุราย ชวยให
ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย รวมถึงผูชวยเหลืออื่นเกิดความสบายใจ ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงอาการ
ตางๆ ทีพ่ บบอย รวมถึงการเขาชวยแกไข ควบคุมอาการพอเปนสังเขปดังนี้

อาการหอบเหนือ่ ย ( Dyspnea )
ผูปวยที่มีอาการหอบเหนื่อย ควรประเมินอาการวามีโรคอื่นเขามาเกี่ยวของหรือไม โดยเฉพาะปอด
อักเสบ (pneumonia) กับวัณโรค (tuberculosis) ใหการรักษาปอดอักเสบ (pneumonia) ถาผปู ว ยมีอาการรุนแรง
ผูปวยมักตอบสนองตอการรักษาไดอยางดี ในกรณีที่ผูปวยมีอาการไอมานานกวา 2 สัปดาห ใหสงเสมหะ
ตรวจเชื้อวัณโรค ถาผลเสมหะเปนบวก ใหการรักษาเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ สำหรับผูปวยที่เคยไดยารักษา
วัณโรคอยูแลวใหการรักษาตอไป
การรักษาทีช่ ว ยบรรเทาอาการรวมอืน่ ไดแก การใหรงั สีรกั ษา การใหเคมีหรือฮอรโมนบำบัด, thoracocentesis, pleurodesis, bronchodilators, diuretics, steroids, transfusions
การใหยาขยายหลอดลม ใช Metered-dose inhaler (MDI) (ชนิดมือถือ) หรือใช nabulizer จนผูปวย
ไมสามารถใชไดหรือจนหายใจตื้นหรือลำบากจึงหยุด
การดูแลตามอาการ แบงออกเปน
1. ผูปวยที่มีอาการแตพยากรณโรควาสามารถอยูไดหลายสัปดาหจนถึงหลายเดือน ใหการรักษาตาม
อาการ
ใชเครือ่ งชวยหายใจเปนครัง้ คราว (CPAP, BiPAP) ในรายทีอ่ าการหนักแต reversible
¾ ให O ถามีอาการ hypoxia
2
¾ benzodiazepine สำหรับผป
ู ว ยทีม่ อี าการวิตกกังวล
¾ opioids สำหรับอาการไอและหอบรุนแรง
¾ การรักษาโดยไมใชยา ไดแก พัดลม ใหอยใู นทีอ
่ ากาศเย็น การลดภาวะเครียด การชวยใหผอ นคลาย
¾ การใหความรู การดูแลทางดานจิตใจของผป
ู ว ย
¾
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ถาการปฏิบตั ใิ นชวงนีไ้ ดผลเปนทีน่ า พึงพอใจ จะพบวา
z อาการหอบจะดีขึ้น
z ลดความกังวลของผูปวยและญาติ
z ลดภาระของผด
ู แู ล
z เพิ่มความสัมพันธระหวางผูปวยกับผูดูแล
z สงเสริมคุณภาพชีวต
ิ มีชวี ติ ทีม่ คี วามหมาย
2. ผปู ว ยในระยะสุดทาย (Terminal stage)
เชน ผปู ว ย COPD มะเร็งปอด ผปู ว ย HIV/AIDS ทีม่ ปี ญ
 หาทางปอด
z ให morphine ทางรับประทานดวยขนาดยาไมมากจะชวยลดอาการหอบเหนือ
่ ยในวาระสุดทาย
ผปู ว ยทีไ่ มเคยได morphine สำหรับบำบัดอาการปวดใหเริม่ ดวยขนาดยา 2.5 mg. รับประทาน
ทุก 4 ชม.
ผูปวยที่ได morphine อยูแลวใหเพิ่มขนาดยาขึ้นไป 25% ถายังไมตอบสนองใหเพิ่มขึ้นไดอีก
25% ของยาขนานปกติ
z ถามีอาการ heart failure ให furosemide 40 mg.
z ให small dose diazepam.
z ถาเสมหะมาก ให hyoscyamine, atropine, scopolamine
การดูแลทั่วไปสำหรับผูปวยที่มีอาการหอบเหนื่อย
z ชวยผูปวยใหนั่งในทาที่สบายที่สุด
z ใชหมอนชวยหนุนหลัง
z เปดหนาตางใหไดอากาศบริสุทธิ์
z พัดดวยพัดกระดาษหรือพัดผาที่สะอาด
z ใหดม
ื่ น้ำอนุ บอยๆ (จะชวยละลายเสมหะดวย)

อาการไอ
ถามีเสมหะมาก
z ใชการหายใจดวยการพนละอองน้ำ (steam)
z การทำ postural drainage
อาการไอ
ถาไมมากใหดมสารระเหย เชน น้ำผึง้ มะนาว Eucalyptus
ถาไอมาก ไอแหงๆ ให codeine 5-10 mg. รับประทานวันละ 4 ครัง้ (ทุก 6 ชม.) หรือถาไมตอบสนอง
ใช morphine 2.5-5 mg. รับประทานทุก 4 ชม.
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อาการสับสน (Delirium)
ประเมินอาการที่อาจรวมกับภาวะอื่นๆ ที่อาจสามารถรักษาได ไดแก metabolic cause, infection,
อาการทางสมอง bowel หรือ bladder obstruction, medical withdrawal (เชน benzodiazepine, opioids) การได
oral morphine ก็สามารถทำใหเกิดมีอาการสับสนไดในชวง 5 วันแรก สวนใหญจะมีอาการดีขึ้น ควรแยกจาก
อาการ Dementia ดวย ซึง่ อาการจะไมดขี นึ้ และมักจะมีอาการมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
การรักษาอาการ Delirium ที่มีอาการมาก
z ให haloperidol 0.5 - 1 mg. ทุก 1 ชม. จนกระทั่งอาการดีขึ้น maximum dose ไมควรเกิน
10-15 mg. ในผสู งู อายุ
z ให lorazepam 0.5 - 2 mg. ทุก 4 - 6 ชม. ถาผป
ู ว ยยังมีอาการ Agitate
ในรายทีม่ อี าการนอยให haloperidol 0-5-1 mg. วันละ 2 ครัง้
ผปู ว ยระยะสุดทาย (Terminal stage)
z ใหครอบครัวไดเขามามีสว
 นรวมในการชวยเหลือค้ำจุน (Family support)
z ใหการควบคุมอาการ (Symptom control)
z เพิม
่ ขนาดของ haloperidol, other major transquilizer
z เพิม
่ ขนาดของ lorazepam
z ลดขนาดของยา ถาไต, ตับวาย (renal, hepatic failure)
z ใชยา transquilizer ทางทวารหนัก (rectal) ได
z ถอดสิง
่ ทีไ่ มจำเปนอืน่ ๆออกจากการบำบัด เชน ยาหรือทอทีไ่ มจำเปน
z ใหความรแ
ู กครอบครัว ผชู ว ยใหการดูแล

อาการวิตกกังวล (Anxiety)
การดูแลผูปวย
z ใหความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแลอยางดี
z รับฟงอาการเจ็บไข ใหเวลาพูดคุยปญหา
z ใชการฟงเพลง หรือนวด เพือ
่ ใหผปู ว ยผอนคลาย
z รวมสวดมนตถาผูปวยตองการ
z การให low dose diazepam (2.5 - 5 mg.) กอนนอน หรือวันละ 2 ครัง
้ โดยมากจะไมใหตอ เนือ่ ง
ยาวนาน ถาดูแลดีสว นมาก 2 สัปดาห ก็ลดยาได

อาการนอนไมหลับ (Insommia)
การดูแล
คุยถึงปญหา รับฟงเรือ่ งความหวาดกลัวของผปู ว ยและแนะนำใหผอ นคลายความหวาดกลัว
z รักษาอาการรวม เชน ปอด (pain), ทางเดินหายใจสวนบนอักเสบ (URI), กระวนกระวาย
(anxiety), drug withdrawal, ซึมเศรา (depression)
z
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z
z

ถาผปู ว ยตองลุกขึน้ ปสสาวะกลางคืน ให amitryptyline (12.5-25 mg.) รับประทานกอนนอน
หลีกเลีย่ งการทำใหเกิดเสียงดังรบกวนผปู ว ย งดการดืม่ น้ำชา กาแฟ กอนนอน

อาการซึมเศรา (Depression)
ประเมินอาการถาผปู ว ย ดูเศรา นอนไมหลับ ไมสนใจสิง่ รอบขาง
การดูแล
z ประเมินอาการ
z ให amitryptyline (ใหชว
 งเวลาไมยาวนานประมาณ 1 สัปดาห)
ประเมิน suicide risk ถามีอยาใหอยคู นเดียว
z ใหการ support จิตใจ

ลำไสอดุ ตันจากมะเร็ง (Malignant Bowel Obstruction)
ประเมินและรักษาอาการทีร่ กั ษาได ไดแก adhesion, radiation-induced stricture, internal hernia
ประเมินอาการทีม่ สี าเหตุจากมะเร็ง ไดแก tumor mass, carcinomatosis
การดูแลรักษา
1. การรักษาดวยการผาตัด
z ใหคย
ุ ถึงปญหาความเสีย่ งกับผปู ว ยและญาติ (mortility, morbidity, re-obstruction)
z ผาตัดเพือ
่ improve quality of life
2. การรักษาดวยกลอง Endoscope
z Percutaneous endoscopic gastrostomy tube
z Endoscopic stent placement
3. การรักษาดวยยา
z ใชทาง rectal, transdermal, subcutaneous, IV route.
z ไมใชยาแกอาเจียนทีเ่ พิม
่ GI mobility ไดแก metoclopramide แตอาจไดประโยชนใน incomplete
bowel obstruction
z ให anticholinergic (scopolamine, hyocine)
z corticosteroids (ใหหยุดถาอาการไมดข
ี นึ้ ภายใน 3-5 วัน) ใช dexamethasone ไดถงึ 60 mg./วัน
4. ใหสารน้ำเกลือทางเสนเลือดดำ ถามีอาการขาดน้ำ
5. Nasogastric tube drainage
z มักกอใหเกิดความรำคาญ
z เพิม
่ ความเสีย่ งตอ aspiration
z ใหใส NG tube ถาการรักษาชนิดอืน
่ แลวลดอาการอาเจียนไมได
6. การใหอาหารทางสาย Total parenteral nutrition (TPN)
ใหในรายทีม่ ี life expectancy เปนหลายเดือนหรือเปนป เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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อาการทองเสีย (Diarrhea)
การปองกันภาวะขาดน้ำ (Dehydration)
z ใหดม
ื่ น้ำมากขึน้ อาจเปนซุป หรืออาหารทีม่ สี ว นประกอบเปนน้ำมาก งดน้ำหวาน
z ให ORS ถาถายมาก หรือถายตอเนือ
่ งยาวนาน
z ยังคงใหรบ
ั ประทานอาหารตอไป โดยแบงเปนหลายๆ มือ้ มือ้ ละไมมาก
z ถาตรวจไมพบเม็ดเลือดแดง ในอุจจาระ หรือไมมไ
ี ข ใหยาเพิม่ อาการทองผูก ไดแก
- oral morphine 2.5 - 5 mg. ทุก 4 ชม. ถามีอาการถายมาก
- codeine 10 mg. วันละ 3 ครัง้ (ทุก 8 ชม.) เพิม่ ขนาดยาไดมากถึง 60 mg. ทุก 4 ชม.
- loperamide 4 mg. รับประทานชวงเริม่ ตนตอไป 2 mg. ทุกครัง้ ทีถ่ า ย ใหสงู สุดไดถงึ 16 mg.
ตอวัน

อาการเบือ่ อาหาร/ภาวะไมสบายจากการขาดอาหาร (Anorexia/Cachexia)
สำหรับผปู ว ยทีม่ กี ารพยากรณโรคอยไู ดอกี นานนับเดือนจนถึงหลายป มาตรการการชวยเหลือประกอบ
ดวย
ประเมินถึงอัตราความรวดเร็ว/ความรุนแรงของน้ำหนักตัวที่ลดลง
z ใหการรักษาตอสาเหตุ อาทิเชน
* metoclopramide สำหรับผทู อี่ มิ่ งาย
* อาการทีร่ บกวนตอการรับประทานอาหาร เชน อาการซึมเศรา เปนโรคเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร/
เกี่ยวกับภาพลักษณของรางกาย ทองผูก ปวด มีการอักเสบของเยื่อบุเมือกชองปาก คลื่นไส/อาเจียน ออนเปลี้ย
เพลียแรง
z ทบทวน/ปรับเปลี่ยนชนิดยาที่รบกวนตอการรับประทานอาหาร
z ประเมินถึงความผิดปกติของตอมไรทอ
* ตอมสืบพันธเุ สือ่ มไมเจริญเติบโต (hypogonadism)
* ตอมไทรอยดไมทำงาน
* ความผิดปกติของระบบการสันดาปในรางกาย (เชน มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงกวาปกติ)
z พิจารณาใหยาเจริญอาหาร (เชน megestrol acetate)
z จัดทำโปรแกรมใหออกกำลังกาย
z ประเมินถึงสถานะทางการเงิน
z พิจารณาขอคำปรึกษาดานโภชนาการ
z พิจารณาขอการสนับสนุนค้ำจุนดานโภชนาการจากโครงการทดลองทางคลินิกถามี
z

การประเมินผลการบำบัด
สำหรับผลการบำบัดที่นาพึงพอใจ ประกอบดวยการมีน้ำหนักตัวคงที่หรือเพิ่มขึ้น อาการที่รบกวน
การรับประทานไดรับการแกไข ผูปวยมีพลังเพิ่มขึ้น รวมถึงความผิดปกติของการสันดาปและตอมไรทอไดรับ
การแก ไ ข ซึ่ ง ในกรณี เ ช น นี้ ค วรคงการบำบั ด ต อ ไป พร อ มกั บ เฝ า สั ง เกตอาการต า งๆ รวมถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใชเปนตัวพิจารณาวาจำเปนตองเปลีย่ นมาตรการบำบัดหรือไม
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สำหรับผลการบำบัดที่ไมนาพึงพอใจ ใหนำมาตรการการดูแลแบบประคับประคองเขามาใชปฏิบัติ
อยางจริงจัง ปรึกษาดานโภชนาการ รวมถึงพิจารณานำเอามาตรการที่ทำไวเพื่อการทดลองทางคลินิกเขามาใช
ถาหากมี
อยางไรก็ตามผูปวยควรไดรับการประเมินอยางตอเนื่อง
สำหรับผปู ว ยทีใ่ กลเสียชีวติ หรือคาดหมายวานาจะมีชวี ติ อยตู อ ไดอกี ไมเกิน 1 เดือน มาตรการการ
ชวยเหลือประกอบดวย
z ประเมินวาภาวะ anorexia และ cachexia มีความสำคัญตอตัวผูปวยและครอบครัวมากนอย
เพียงใด
* ถามีความสำคัญมาก ใหพจิ ารณาใช corticosteroids แกผปู ว ยระยะเวลาสัน้ ๆ
z รักษาอาการซึมเศรา
z ใหรับรูวาการงดชวยเหลือค้ำจุนอาหารกลับเปนเรื่องมีประโยชนและคุณคากับตัวผูปวยในระยะ
เชนนี้ ควรพิจารณาปรึกษาผเู ชีย่ วชาญดานจริยศาสตรหรือทีป่ รึกษาดานจิตวิญญาณเขาชวยเหลือ
z บอกเลาใหผูปวยและครอบครัวไดรับรูและเขาใจถึงธรรมชาติของการดำเนินโรค รวมถึงขอมูล
อื่น เชน
* การไมรูสึกหิวและกระหายน้ำเปนเรื่องปกติของผูปวยใกลตาย
* การชวยใหอาหารอาจไมไดรับการสันดาปในรางกายผูปวยมะเร็งระยะลุกลาม
* พบมีความเสี่ยงตอการชวยใหอาหารและสารน้ำโดยเฉพาะการมีสารน้ำในรางกายมากเกินปกติ
และอาจทำใหเสียชีวิตเร็วขึ้น
* การชวยใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ อาจเปนการเพิม่ การขจัดผลสันดาปของยาทีเ่ ปนประโยชนตอ ผปู ว ย
* อาการตางๆ เชน ปากคอแหง สามารถแกไขดวยมาตรการเฉพาะที่ เชน ใหการดูแลสุขภาพชองปาก
จิบน้ำทีละไมมาก
* การหยุดใหสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือทางสายใหอาหารเปนเรือ่ งทางจริยศาสตรทอี่ นุญาตใหกระทำ
ไดสำหรับการดูแลในรูปแบบนี้ ไมไดทำใหอาการตางๆ แยลง แตอาจชวยใหอาการบางชนิดดีขนึ้
z การกระทำใหมุงสูเปาหมายและความพึงพอใจของผูปวย
z จัดหามาตรการทางเลือกอื่นสำหรับครอบครัวไวใชในการดูแลผูปวย
z จัดเตรียมการชวยค้ำจุนดานอารมณ
การประเมินผลการบำบัด
สำหรับผลการบำบัดที่นาพึงพอใจประกอบดวย การสามารถควบคุมภาวะ anorexia/cachexia ลด
ความเครี ย ดของผู ป ว ยและครอบครั ว โดยเฉพาะการยอมรั บ ถึ ง มาตรการควบคุ ม ที่ ใ ช ลดภาระของผู ดู แ ล
สัมพันธภาพระหวางผูดูแลและครอบครัวและผูปวยดีขึ้น คุณภาพชีวิต ความเปนสวนตัวดีข้ึน รวมถึงการเพิ่ม
ถึงความหมายของการมีชีวิตอยูตอไป ในกรณีเชนนี้ใหทำการบำบัดตอและเฝาสังเกตอาการรวมถึงคุณภาพชีวิต
อยางตอเนื่องเพื่อใชเปนตัวพิจารณาปรับมาตรการบำบัดรักษาตอไป
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สำหรับผปู ว ยทีป่ ระเมินแลวไดผลไมเปนทีน่ า พึงพอใจ ใหนำมาตรการบำบัดดูแลแบบประคับประคอง
มาใชอยางจริงจัง และสงปรึกษาหรือสงตอไปยังศูนยทมี่ กี ารดูแลแบบประคับประคองหรือ hospice

อาการคลืน่ ไสและอาเจียน (nausea and vomiting)
อาจเกิดจากสาเหตุตางๆอาทิเชน จากเคมีบำบัด/รังสีรักษา ทองผูกอยางรุนแรง/อุจจาระอุดตัน ลำไส
อุดตัน พยาธิสภาพของสมอง เยื่อหุมสมอง มีการอุดตันของสวนปลายกระเพาะอาหาร (squashed stomach
syndrome) จากเนื้อทูมในชองทองและการกระจายของมะเร็งมายังตับ ความผิดปกติจากการสันดาปในรางกาย
จากยา จากทางดานจิตใจและจากสาเหตุอนื่ ๆ
การบำบัดรักษาก็กระทำโดยตรงตอตัวสาเหตุเปนสำคัญ การใหยาตานอาการคลื่นไสอาเจียน ควร
บริหารยาใหแกผูปวยอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงจะไดผลและอาจตองบริหารยาดวยการฉีดเขาเสนเลือด
ดำหรือเขาใตผิวหนังอยางตอเนื่องในกรณีที่เปนอาการคลื่นไสอาเจียนที่ยากตอการควบคุม

การควบคุมอาการคลืน่ ไส อาเจียน
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ใหยา antiemetic เชน metoclopramide ( 10 mg. ทุก 8 ชม.) หรือ haloperidol (1-2 mg. วันละ 1 ครัง้ )
หรือ chlorpromazine (25-50 mg. ทุก 6-12 ชม.)
- ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุขที่ผานการฝกฝนอยางดี ถาผูปวยมีอาการอาเจียน
นานกวา 1 วัน หรือมีอาการลิน้ หรือปากคอแหง หรือมีการขับถายปสสาวะลดลงหรืออาการปวดทอง
การดูแลผูปวยที่บาน
ถาผูปวยรูสึกเหมือนอยากจะอาเจียน
- เลือกอาหารที่ผูปวยชอบ (การรับรูรสชาติของอาหารอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการปวยไข) รวมถึง
ชนิดอาหารที่ทำใหมีการคลื่นไสนอยลง
- จัดอาหารแตละมื้อใหลดปริมาณนอยลงและใหรับประทานบอยขึ้น
- จัดเครือ่ งดืม่ ทีผ่ ปู ว ยชอบ เชน น้ำดืม่ น้ำผลไม น้ำชา น้ำขิงซึง่ อาจจะชวยได
- ใหดมื่ เครือ่ งดืม่ ชาๆ และบอยๆ
- หลีกเลีย่ งการปรุงอาหาร ใกลทพี่ กั ผปู ว ย
- จัดภาชนะทีใ่ สอาหารใหเหมาะสม ผปู ว ยทีม่ กี ารอาเจียนมากกวา 1 วัน ลิน้ แหง หรือปสสาวะนอยลง
หรือมีอาการปวดทอง ใหขอความชวยเหลือจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข
สำหรับอาการคลืน่ ไสอาเจียนทีเ่ กิดขึน้ อยางยัง่ ยืนไมลดละ (persistent nausea and vomiting) มาตรการ
บำบัดประกอบดวย
- เพิม่ ยากลมุ 5-HT antiagonist ชนิดใดชนิดหนึง่ (เชน ondansetron) ± anticholinergic agent ชนิดใด
ชนิดหนึง่ (เชน scopolamine) ± antihistamine (เชน meclizine) ถาอาการคลืน่ ไสอาเจียนยังคงอยไู มลดละ
- ถาอาการคลืน่ ไสอาเจียนยังคงอยไู มลดละ พิจารณาเพิม่ corticosteroid (เชน dexamethasone)
- ถาอาการคลื่นไสอาเจียนยังคงอยู พิจารณาใหยาแกอาเจียนฉีดเขาทาง IV/SC อยางตอเนื่อง รวมถึง
ปรับเปลีย่ นชนิด opioid ถาผปู ว ยไดรบั การบำบัดดวย opioid อยเู ดิม
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- พิจารณาใหการบำบัดชนิดอื่นเขามาทดแทนการบำบัดความปวดที่ผูปวยไดรับอยูเดิมหรือการให
palliative sedation
การประเมินผลการบำบัด
สำหรับผลการบำบัดที่นาพึงพอใจ ประกอบดวย อาการคลื่นไส/อาเจียน ไดรับการควบคุมอยาง
นาพึงพอใจ ผูปวยและครอบครัวลดความกังวล ยอมรับถึงสภาพที่เปนอยูได ลดภาระของผูใหการดูแล ผูปวย
มีคุณภาพชีวิตและความเปนสวนตัว รวมถึงมีความหมายของการมีชีวิตที่ดีขึ้น ในกรณีเชนนี้ใหทำการรักษา
อยางตอเนื่องตอไปและคอยเฝาสังเกตอาการ รวมถึงคุณภาพชีวิตอยางใกลชิด เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาตอไป
ถาไดผลไมเปนทีพ่ งึ พอใจ ใหนำเอามาตรการการดูแลแบบประคับประคองเขามาใชอยางจริงจัง รวมถึง
การสงปรึกษาหรือสงตอไปยังสถานทีม่ กี ารบริการใหการดูแลเฉพาะทางดานประคับประคองหรือ hospice

อาการทองผูก (constipation)
เปนอาการทีพ่ บไดบอ ยสามารถปองกันได ซึง่ การปองกันประกอบดวย
- เพิ่มการดื่มน้ำใหมากขึ้น
- รับประทานอาหารทีม่ กี ากใยเพิม่ ขึน้ ในกรณีทผี่ ปู ว ยไดรบั สารน้ำและการบริหารรางกายทีเ่ พียงพอ
- เพิม่ การบริหารรางกายถาทำได
- ใหยาปองกัน อาทิเชน
z ยากระตน
ุ การขับถาย + ยาทีช่ ว ยใหอจุ จาระนมุ ลง (เชน senna + docusate 2 เม็ดกอนนอน)
z เพิ่ ม ขนาดยาที่ ก ล า วมาข า งบน (เช น senna + docusate อย า งละ 2-3 เม็ ด วั น ละ 2-3 เวลา)
พรอมตั้งเปาหมายใหผูปวยสามารถขับถายไดเองทุก 1-2 วัน
ถาหากยังมีอาการทองผูกใหกระทำดังตอไปนี้
- ประเมินถึงสาเหตุและระดับความรุนแรงของอาการทองผูกที่เปนอยู
- แยกสาเหตุของกลุมผูปวยที่มีอุจจาระอุดตันออกไปกอน โดยเฉพาะถามีทองเสียเกิดรวมกับทองผูก
(เปนการถายเพิม่ ขึน้ จากภาวะอุจจาระอัดแนน - impaction)
- รักษาสาเหตุอื่น (อาทิเชน hypercalcemia, hypokalemia, hypothyroidism เบาหวาน รวมถึงผล
ขางเคียงจากยาชนิดอื่นที่ใชอยูในขณะนั้น)
- ถาเกิดจากอุจจาระอุดตัน ใหการบำบัดดังนี้
z ใช glycerin suppository + mineral oil retention enema.
z ใหยาแกปวด + ยาคลายเครียดรวมกับการใชนว
ิ้ มือชวยควักอุจจาระทีอ่ ดุ ตัน
ถาหากอาการทองผูกยังคงอยูใหกระทำดังตอไปนี้
- ประเมินซ้ำถึงสาเหตุและระดับความรุนแรงของอาการทองผูก
- ตรวจซ้ำถึงภาวะอุจจาระอุดตันหรือลำไสอุดตัน
- พิจารณาเพิม่ ยาระบายชนิดอืน่ เชน bisacodyl (1 เม็ดเหน็บทวารหนักเชา-เย็น) polyethelene glycol
(1 แคปซูลพรอมน้ำ 8 ออนซ เชา-เย็น) lactulose 30-60 มล. วันละ 2-4 เวลา sorbitol 30 มล. ทุก
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2 ชม. 3 ครั้งติดตอกัน จากนั้นใหตามความจำเปน magnesium hydroxide 30-60 มล. วันละครั้ง
หรือเชา-เย็น หรือ magnesium citrate 8 ออนซทกุ วัน
- ใช phosphasoda หรือน้ำประปาสวนทวารหนักจนกวาจะสะอาดหมดจด
- พิจารณาใชยากลมุ prokinetic ( เชน metoclopramide 10-20 มก. รับประทานวันละ 4 ครัง้ )
การประเมินผลการรักษา
ถาผลที่เกิดขึ้นเปนที่นาพึงพอใจ จะประกอบดวย สามารถควบคุมอาการทองผูกไดอยางตอเนื่อง
สามารถลดความทุกขของผูปวยและครอบครัว ยอมรับสภาพของการควบคุมที่เกิดขึ้น ลดภาระของผูใหการ
ดูแล ทำใหสัมพันธภาพของผูปวยและครอบครัว รวมถึงผูใหการดูแลแนนแฟนขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต ความ
เปนสวนตัว รวมถึงความหมายของการมีชวี ติ ของผปู ว ย
ถ า ผลที่ ไ ด ไ ม เ ป น ที่ น า พึ ง พอใจ ใหนำเอามาตรการการดูแลแบบประคับประคองอยางจริงจังและ
พิจารณาสงปรึกษาหรือสงตอไปยังศูนยทมี่ กี ารดูแลแบบประคับประคอง หรือ hospice
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การรักษากรณีน้ำหนักตัวลด
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- รักษาอาการคลืน่ ไส-อาเจียน ตามทีก่ ลาวมาแลวขางตน
- รักษาอาการทองเสีย
- การรักษาแผลในลำคอและแผลในชองปาก
- แยกแยะถึงสาเหตุอนื่ ทีท่ ำใหน้ำหนักตัวลด เชน วัณโรค
- ถาเปนการดูแลชวงทายของชีวติ ใหเพรดนิโซน (prednisone) 5-15 mg. วันละ 1 ครัง้ ตอนเชาอาจ
สามารถกระตนุ ใหเกิดการเจริญอาหารและใหหยุดยา หากใชไป 2 สัปดาหแลวไมไดผล
การดูแลผูปวยที่บาน
- โนมนาวใหผูปวยรับประทานอาหาร แตอยาบังคับมากจนเกินไป ทั้งนี้รางกายอาจยังไมสามารถ
รับอาหารได เนือ่ งจากผปู ว ยอาจมีการอาเจียนอยู
- ใหผูปวยรับประทานอาหารที่ชอบคราวละไมมากแตบอยครั้ง
- ใหผูปวยไดเลือกอาหารที่อยากรับประทานจากที่มีพรอมไวบริการ
- ยอมรับวาผูปวยจะรับประทานอาหารไดนอยลงถาการปวยไขทรุดลงและเขาสูชวงการดูแลระยะ
สุดทายของชีวิต ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุขที่ไดรับการฝกฝนอยางดี ถา
พบวาผูปวยน้ำหนักลดลงอยางรวดเร็ว หรือถาผูปวยปฏิเสธการรับประทานอาหารตลอดเวลา
หรือไมสามารถกลืนอาหารได

ถามีอาการปวดแผลในชองปากหรือปวดเวลากลืนอาหาร
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ถาเปนเชือ้ รา (candida) ให fluconazole, nystatin หรือ miconazole gum patch
- Topical anesthetic (ยาชาเฉพาะทีส่ ามารถนำมาใชเพือ่ ลดความปวดไดบางระดับ)
- อาจตองใชยาแกปวดตามขั้นตอนการใชยาแกปวด
- สำหรับ aphthous ulcer อาจใชยาเม็ด prednisone 5 mg. บดและแบงทาบนแผล
- กลิ่นปากที่เกิดจากมะเร็งในชองปากหรือสาเหตุอื่น : ใช metronidazole หรือ tetracycline ผสม
เปนน้ำยาบวนปาก (ใชยาเม็ด 2 เม็ดใสในน้ำหรือน้ำผลไมแลวใชอมบวนปาก)
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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- ใช nystatin solution 5 ml. (500,000 U.) + metronidazole 2 เม็ด + acyclovir 1 เม็ด ผสมกันไวใช
ทาแผลที่เกิดขึ้น
- ถาอาการรุนแรงและรักษาแลวไมดขี นึ้ ใหสง ปรึกษาตอ
การดูแลชองปากเพือ่ ปองกันอาการตางๆ สำหรับผปู ว ย
- แนะนำผูปวยทุกรายเกี่ยวกับการดูแลชองปาก
z ใชแปรงสีฟน
 ชนิดทีม่ ขี นแปรงลักษณะออนนมุ คอยๆ ถูบริเวณฟน ลิน้ เพดานปาก และเหงือก
เพื่อชวยขจัดพวกเศษอาหารเนื้อเยื่อตางๆ
z ใชพวกน้ำทีผ
่ สม sodium bicarbonate (baking soda) อยางเจือจาง หรือยาสีฟน
z อมกลั้วปากดวยน้ำเกลือชนิดเจือจางหลังรับประทานอาหารและกอนนอน (โดยปกติควรกระทำ
วันละ 3-4 เวลา)
การดูแลผูปวยที่บาน
- ทำความสะอาดชองปากโดยเฉพาะกรณีมีเศษอาหารคั่งคางดวยการใชไมพันสำลี ผากอซหรือ
ผานุมๆจุมในน้ำเกลือ
- บวนปากดวยน้ำเกลือเจือจาง (ใชเกลือ 1 หยิบมือหรือ โซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนชา ใสในน้ำ
1 แกว สำหรับบวนปาก) หลังอาหารและกอนนอน
- ละลายยาแอสไพริน 2 เม็ด ในน้ำ 1 แกว สำหรับบวนปากทุกวัน วันละ 4 ครัง้
อาหาร
- อาหารออนเพื่อลดความไมสบายในชองปาก เชน โจก น้ำเตาหู โยเกิรต หรืออื่นๆ ที่ผูปวยรูสึกวา
ชวยใหรับประทานสะดวกสบายขึ้น
- อาหารที่เปนครีมและของเหลวที่มีเนื้ออาหารมากขึ้น เปนการชวยทำใหกลืนไดงายและคลองคอ
กวาการเปนของเหลวใส
- หลีกเลี่ยงอาหารที่รอนหรือเย็นเกินควรหรือมีรสเผ็ดรอน ขอความชวยเหลือจากบุคลากรดาน
สาธารณสุข ถามีแผลตลอดเวลาในชองปาก มีกลิน่ ปาก ฝาขาว ในชองปาก หรือกลืนอาหารลำบาก

การรักษาอาการปากแหง
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ตรวจสอบยาทีผ่ ปู ว ยรับประทานอยู อาการปากแหงอาจจะเปนผลขางเคียงจากยา (hyoscine, morphine,
atropine, amitriptyline, furosemide)
- การหายใจทางปากสามารถเปนตนเหตุนี้ได
- ถาสาเหตุมาจากน้ำลายนอยใหใสใจดวยการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในชองปากรวมถึงวิธีการ
ปองกันอยางใกลชดิ รวมถึงพิจารณาใชน้ำลายเทียมกรณีตอ มน้ำลายถูกทำลาย เชนจากรังสีรกั ษา
- ถาเกิดจากเชือ้ รา (candida) รักษาตามทีก่ ลาวมาขางตน

50

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

การดูแลผูปวยที่บาน
- ดื่มหรือจิบน้ำบอยๆ
- อมน้ำในปากบอยๆ เพือ่ ใหปากชืน้
- ใหผปู ว ยดูดน้ำจากผลไม เชน สับปะรด สม หรือลูกเสาวรส เปนตน
- ใหปรึกษาบุคลากรทางการแพทยถาชองปากยังคงแหง

การกลัน้ ปสสาวะไมได
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
* ในเด็ก/ผูใหญที่เปนเพศชาย - ใหใชขวดน้ำพลาสติกที่ใชแลวสวมตัวองคชาติไว ควรระวังเวลาตัว
องคชาติแข็งตัว (พิจารณาใชถงุ ยางอนามัยสวมแลวตอทอทางดานปลายลงขวดแทนจะดีกวา)
* ในเด็กหญิง/สตรี ใชผา ออมแลวสวมทับดวยกางเกงใน plastic (ปจจุบนั มีผา ออมสำเร็จรูป)
การดูแลผูปวยที่บาน
* เปลีย่ นผาออมบอยๆ ตามความจำเปน
* ดูแลบริเวณที่ใสผาออมใหแหงและสะอาดตลอดเวลา
* ปองกันผิวหนังบริเวณนี้อยาใหเปนแผล

ถามีน้ำคัดหลัง่ จากชองคลอดเนือ่ งจากมะเร็งปากมดลูก
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ถามีกลิ่นเหม็นจากน้ำคัดหลั่งนั้น สอดใสยาเม็ด metronidazole หรือ บดยา metronidazole และ
โรยคลายโรยแปงในชองคลอด
การดูแลผูปวยที่บาน
- นัง่ แชในน้ำผสมเกลือทีเ่ ขมขนพอรสู กึ แสบ ถาทำแลวสบายใหทำวันละ 2 เวลา

การกลั้นอุจจาระไมได
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ประเมินวามีอุจจาระอุดตันหรือไม
- ถาเปนผูปวยอัมพาตทอนลางของรางกายใหระมัดระวังเรื่องความสะอาด
การดูแลผูปวยที่บาน
- ใชผาออมและกางเกงพลาสติก
- ระมัดระวังความสะอาดคอยเปลี่ยนผาออมตามความจำเปน

โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

51

ปวดบริเวณรูทวารหนัก
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- เจ็บรอบๆ รูทวารหนัก ใช petroleum jelly หรือ local anesthetic ointment
- ถาในกรณีที่กลั้นอุจจาระไมได ใช petroleum jelly ทารอบรูทวารหนักเพื่อปองกันผิวหนังรอบๆ
รูทวารหนักระคายเคือง
การดูแลผูปวยที่บาน
- ดูแลรอบบริเวณรูทวารหนัก หลังจากผปู ว ยขับถายเรียบรอยแลว ดวยการใชกระดาษชำระทีอ่ อ นนมุ
- ลางบริเวณทวารหนักดวยสบูและน้ำตามความจำเปน
- ทา petroleum jelly บริเวณทวารหนัก
- ใหนงั่ แชในน้ำทีม่ เี กลือผสม ถาทำแลวรสู กึ สบายใหทำวันละ 2 เวลา

รักษาอาการคัน
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ประเมินใหชัดวาสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือเชื้อไวรัส อาการนี้อาจจะเปนผล
ขางเคียงจากยาที่ใชรักษา
- การใช local steroid cream อาจจะไดประโยชนถาพบวาบริเวณที่มีการคันอักเสบไมมีการติดเชื้อ
(แบคทีเรีย เชือ้ รา หรือเชือ้ ไวรัส)
- chlorpheniramine (4 mg.) หรือ antihistamine ชนิดอื่นรับประทานอาจไดประโยชนในกรณีที่
คันรุนแรง
- ถามีการติดเชื้อทางผิวหนังหลายแหงใหใช chlorhexidine (0.05%) ลูบไลบริเวณผิวหนังหลัง
อาบน้ำเสร็จแลว
การดูแลผูปวยที่บาน
อาจสามารถชวยเหลือผปู ว ยใหบรรเทาอาการไดบา ง โดยใชวธิ กี ารดังนี้
- ถาผิวหนังแหงมาก ทาดวย aqueous cream หรือ petroleum jelly ผสมกับน้ำ
- ผสมน้ำมันพืช 1 ชอนโตะ ลงในน้ำ 5 ลิตร เวลาเช็ดตัวใหผปู ว ย
- หลังอาบน้ำ ทาตัวดวย diluted chlorhexidine (0.05%)
- ทาถูผิวหนังดวยยาที่ใชในทองถิ่นเชน สมุนไพรที่ไดผลและปลอดภัย ถุงชาที่ใชแลวหรือใบชาใส
ในถุงผาหรือหอดวยผาที่สะอาดจุมในน้ำรอนพอประมาณแลวใชประคบบริเวณที่คัน
- อาบดวยน้ำอุนที่มีอุณหภูมิที่ผูปวยรูสึกสบายตัว
- ขอความชวยเหลือจากเจาหนาทีท่ างการสาธารณสุขทีผ่ า นการอบรมแลว ในกรณีมรี อยพุพองทีป่ วด
หรือมีการติดเชื้อของผิวหนังอยางกวางขวาง
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การดูแลแผลกดทับ
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
คนปวยทุกคนควรไดรับการดูแลผิวหนังเพื่อปองกันปญหาจากแผลกดทับ
- ตรวจดูอาการการติดเชื้อใหแนใจวาไมใชจากปญหาอื่น
- ในกรณีของเนือ้ งอกหรือแผลทีม่ กี ลิน่ เหม็น ใหโรยรอบแผลดวย metronidazole ทีบ่ ดแลวครอบคลุม
บริเวณแผลทั้งหมด
- เจาหนาที่ทางการสาธารณสุขจะเขาชวยเหลือในกรณีที่ผิวหนังมีสีผิวผิดปกติหรือแผลกดทับสภาพ
แยลง
การดูแลผูปวยที่บาน
สามารถทำสิง่ ตอไปนี้ เพือ่ ลดอาการปวดและชวยใหแผลกดทับหายเร็วขึน้
- สำหรับแผลขนาดเล็กใหลางดวยน้ำเกลือและซับใหแหงสนิท (ปจจุบันมี plaster ปดแผลสำหรับ
แผลกดทับโดยเฉพาะ)
- สำหรับแผลทีล่ กึ และกวาง ลางแผลดวยน้ำเกลือทุกวัน และปดแผลดวยผาปดแผลบางๆ เพือ่ กระตนุ
ใหแผลหายเร็วขึ้น
- ถาปวดแผลใหใชยาแกปวด เชน paracetamol หรือ aspirin อยางตอเนือ่ ง
- ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุข ถาผิวหนังที่ถูกกดทับมีสีผิดไปจากปกติหรือ
แผลกดทับที่เกิดขึ้นกวางขึ้นหรือมีลักษณะของการติดเชื้อมีกลิ่นเหม็น

การรักษาอาการไข
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
- ถาเพิง่ เปนไขใหมๆ ตองหาสาเหตุ ใหยาตานเชือ้ มาเลเรียหรือยาปฏิชวี นะ หากจำเปน
- ให paracetamol หรือ aspirin ทุก 4 ชม. (ไมควรใหเกิน 12 เม็ด ใน 24 ชม.)
- ใหแนใจวาผูปวยไมอยูในภาวะขาดน้ำ
- ขอความชวยเหลือถาไขไมลดลงหรือเมื่อกลับมาขอการบำบัดครั้งใหมยังมีไขอยู หรือในกรณีที่ไข
นัน้ เกิดรวมกับไอ ทองเสียและมีอาการปวดรุนแรง สับสน เพอ เหงือ่ ออกมากตอนกลางคืน ตัวแข็ง
คอแข็ง หรือหมดความรสู กึ หรือมีไขในระหวางตัง้ ครรภ หรือหลังคลอด
การดูแลผูปวยที่บาน
- ผปู ว ยจะเสียน้ำจำนวนหนึง่ ทางเหงือ่ กระตนุ ใหผปู ว ยดืม่ น้ำ น้ำชาออนๆ น้ำผลไมมากๆ
- ลดอุณหภูมขิ องรางกาย ดวยการเช็ดตัวหรือประคบดวยผาเย็น
- ใหผปู ว ยสวมใสแตเสือ้ ผาทีเ่ บาบาง หรือพักในหองทีม่ เี ครือ่ งปรับอุณหภูมิ
- ใช paracetamol, aspirin หรือ ibuprofen เพือ่ ลดไข
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รักษาอาการสะอึก
การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก
เริม่ แรกใหลองดวยมาตรการตอไปนี้ :
- ถามีแผลหรือเชื้อราในชองปากใหทำการรักษา
- ถาเปนมะเร็งระยะกระจายและมีทองอืดแนนใหยา simethicone เพื่อชวยลดกาซในกระเพาะอาหาร
และลำไส
- ถาไมดีขึ้นหรือเปนซ้ำอีก ให metoclopromide ( 10 mg. ชนิดเม็ด 1-2 เม็ด วันละ 3-4 เวลา) หรือ
haloperidol (ชนิดเม็ด 5 mg. 1/2 ถึง 1 เม็ด วันละ 1-3 เวลา)
- ถาผปู ว ยมีเนือ้ งอกในสมอง ลองให antiepileptic medication (ยากลมุ ตานการชัก)
การดูแลผูปวยที่บาน
กระตุนใหลำคอมีการทำงาน
- ใหรบั ประทานน้ำตาล 2 ชอนชาพูน อยางรวดเร็ว
- ดื่มน้ำเย็นหรือกินน้ำแข็งบด
หรือ
- ถูบริเวณภายในชองปากสวนบนของเพดานปาก (สวนของบริเวณที่รูสึกนุม) ขัดขวางขบวนการ
หายใจปกติ
- กลั้นการหายใจหรือหายใจเขาออกจากอากาศในถุงกระดาษที่ครอบจมูกไว และหยุดทำถารูสึก
ไมสบายตัว
- นอนชันเขาเขาหาทรวงอกแลวเกร็งตัวไปขางหนา (กดทับบริเวณชวงทรวงอก)
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โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หรือ chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
มีการคาดหมายวา COPD จะเปนโรคลำดับที่ 3 ที่จะเปนสาเหตุการตายสูงสุดของประชากรโลกในป
ค.ศ. 2020 การรักษาแบบประคับประคองสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะสุดทาย ก็โดยการประเมินและให
การบรรเทาอาการ รวมถึงการแกปญหาที่ผูปวยเผชิญอยู ไดแกบรรเทาปญหาทางกาย และการสนับสนุนค้ำจุน
ทางอารมณและจิตวิญญาณ โดยสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องกับผูปวยและญาติ โดยอาศัยการดูแลเปนทีม
ของบุคลากรทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห พระหรือนักบวช นักจิตวิทยา การดูแลที่ประสบความสำเร็จ
จะทำใหอาการของผูปวย เชน อาการหอบเหนื่อยและความวิตกกังวลดีขึ้น จิตใจสบายขึ้นและความสามารถ
ในการหลับดีขึ้น
อาการที่ไมพึงปรารถนามากสุดของผูปวยคือ อาการหอบเหนื่อย ซึ่งแบงเปนคะแนนตั้งแต 0 หรือ
ไมรูสึกอะไรเลย จนถึง 12 หรือหอบเหนื่อยมากสุด โดยรอยละ 60 ของผูปวยจะมีอาการหอบเหนื่อยมากสุด
ในสองเดือนสุดทาย และ รอยละ 90 ใน 3 วันสุดทาย การรักษาทีส่ ำคัญคือ การให opioid ซึง่ จะชวยความไมสบาย
ลดทุกขัน้ ตอนของการหายใจหอบเหนือ่ ย และลดความรสู กึ ทุกขทรมาน และลดการออกแรงหายใจ
อาการรวมของการเหนือ่ ยหอบคือ ความวิตกกังวลและอารมณซมึ เศรา การใช low dose benzodiazepine
ชวยลดความกังวลแตไมลดอาการเหนือ่ ยหอบ เชนเดียวกับ antidepressant ซึง่ ใชกนั มากแตไมไดผลชัดเจน
การใชออกซิเจนชวยทำใหการหายใจดีขึ้นในรายที่มี hypoxia การใชพัดลมเปาลมใหปะทะใบหนา
ผปู ว ยเบาๆ ก็ชว ยลดอาการเหนือ่ ยหอบได การเขา rehabilitation program อาจทำใหผปู ว ยรสู กึ ดีขนึ้ แตไมชว ย
ลดอัตราการตาย
การใช Non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) จะชวยไดมากในรายที่มีอาการหอบมาก
และรสู กึ ตัวดี ดีกวาการใส Endotracheal tube ซึง่ จะทำใหผปู ว ยพูดไมได ผปู ว ยจะกลัวทีจ่ ะเสียชีวติ อยางโดดเดีย่ ว
การมีเสมหะมากก็เปนปญหาสำคัญในผูปวยระยะสุดทาย ซึ่งอาจทำใหเกิด airway obstruction ทำให
ไอมาก เหนือ่ ยมากขึน้ และนอนไมหลับ การรักษาโดยให atropine, hyoscine หรือใช atropine หยดเขาหลังคอ
อาจชวยลดเสมหะได antibiotic, bronchodilators, mucolytic ก็ชว ยไดดี
ขอบงชีใ้ นการนำผปู ว ย COPD เขาพักรักษาตัวแบบ Hospice care
1. การมีโรคปอดเรือ้ รังทีม่ อี าการดังตอไปนี้
หายใจลำบากชวงพัก ไมตอบสนองตอ bronchodilators นั่งนอนติดเตียง ออนเพลียไอ (FEV1
with bronchodilator อยทู ี่ 30% ของ predicted value)
z
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* (FEV1 = Forced expiratory volume in one second)
z อาการของโรคเปนมากขึน
้ อัตราการเขารับการรักษาในหองฉุกเฉินหรือเขาโรงพยาบาลถีข่ นึ้ ดวย
การติดเชือ้ บอยๆ หรือมี respiratory failure (FEV1 ลดลง 40 ml/ป)
2. Hypoxemia ขณะพักในหองอุณหภูมิปกติ โดยมีคาของ Po2 55 mm Hg หรือ O2 saturation 88%
หรือ Peo2 50 mm Hg ตัวเลขเหลานีส้ ามารถดูไดจากประวัตยิ อ นหลัง 3 เดือน
3. มีหวั ใจดานขวาลมเหลว (cor pulmonale)
4. น้ำหนักลด 10% จากน้ำหนักตัวเดิม ใน 6 เดือนกอนหนา
5. หัวใจเตนเร็วขณะพัก มากกวา 100 ครัง้ ตอนาที
สวนประกอบอื่นๆ
z โรคทรุดลง มากจนสามารถเสียชีวต
ิ ได รวมกับอาการเจ็บปวยอืน่ ๆ
z อายุมากกวา 65 ป
z มีการเขาโรงพยาบาลบอยครัง
้ รวมกับการตองใสทอ ชวยหายใจ
z ภาวะทุพโภชนาการ
z มีโรคทีร
่ ว มกับ COPD โดยเฉพาะโรคหัวใจ
z คนไขเขาใจภาวะของโรค และไมตอ
 งการทรมาน
คนไข COPD ที่เขารับการดูแลแบบ Hospice care ไมเหมือนคนไขโรคมะเร็ง เพราะโรคอาจเรื้อรัง
ตอไปได คนไขสามารถเขาออกสถานพยาบาลไดหลายครั้ง สิ่งที่เปนเปาหมายสำคัญคือ การดูแลดานอารมณ
จิตวิญญาณ และลดอาการ ซึง่ ตองอาศัยความรวมมือของบุคลากร ผปู ว ยและครอบครัว

Palliative care สำหรับผปู ว ยโรคหัวใจลมเหลวเรือ้ รัง (Chronic heart failure)
เวลาทีเ่ หมาะสมในการเขา palliative care program
Criteria เบื้องตน
z NYHA (New York Heart Association) Functional Class IV (นัง
่ นอน มีอาการหอบเหนือ่ ย)
z Function เลวลงแมไดรบ
ั การรักษาทีถ่ กู ตองเหมาะสม
z ยาทุกอยางและการผาตัดไมไดผล
z ตองใชยาสำหรับเพิม
่ การทำงานของหัวใจ หรือยาเพิม่ ความดันทางเสนเลือดดำ
z ดูแลตัวเองไมได จากอาการเหนื่อย สับสน ไมสามารถทนตอการออกแรงเล็กๆ นอยๆ หรือมี
กลามเนือ้ ลีบ
Criteria อืน่ ๆ
z Hyponatremia < 134 mmol/L
z Tachycardia > 110 beats/minute
z Serum Creatinine > 2 mg/dl แสดงถึงภาวะของไตเริม
่ ทำงานนอยลง
z Anemia ทีม
่ ี Hemoglobin < 10 gm/dl ทีไ่ มตอบสนองตอ erythropoietin
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การดูแลผูปวยที่เปนโรคหัวใจระยะสุดทาย มีจุดมุงหมายใหการบรรเทาความทุกขทรมาน ผูปวย
สวนใหญมักมีอาการของหัวใจลมเหลว ไดแกอาการหอบเหนื่อย อาจมีอาการบวม หัวใจเตนผิดจังหวะ การ
ดูแลผูปวยควรจัดใหอยูในทาหัวสูง ลดอาการหอบเหนื่อยดวยออกซิเจนหรือเปาพัดลมเบาๆ ควรใหผูปวย
อยูในสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายไมอึดอัด การลดอาการบวมดวยยาขับปสสาวะอาจชวยไดบาง สิ่งที่สำคัญ
ในการดูแลผูปวยระยะนี้คือ การลดความวิตกกังวล อาการซึมเศรา นอนไมหลับหรือมีอาการสับสน การดูแล
เอาใจใส จ ากญาติ แ ละบุ ค ลากรจะช ว ยทำให ส ภาพจิ ต ใจของผู ป ว ยดี ขึ้ น การทำความเข า ใจและการค้ำ จุ น
สภาพจิตใจของญาติก็เปนสิ่งที่สำคัญ ในการดูแลผูปวยในบางรายที่ยาและอุปกรณทางการแพทยตางๆ ไมไดผล
แลว

Palliative Care สำหรับผปู ว ยสมองเสือ่ ม หรือ Dementia
Alzheimer’s Dementia (AD) เปน neurodegenerative disease ที่พบไดบอย ผูปวยอาจเริ่มดวยการ
จำไมไดเปนนาทีและนำไปสูการจำไมไดเลย ผูปวยโดยมากมีชีวิตอยูไดประมาณ 8 ปหลังวินิจฉัย บางรายอาจ
อยูไดนานถึง 20 ป สาเหตุของโรคเกิดจากมีความผิดปกติที่ amyloid plaques และ neurofibrillary tangles ซึ่ง
ถามีความผิดปกติมากอาจทำให ผูปวยมีการทำกิจกรรมตางๆ ลดลง ในผูปวย Dementia ทั้งหมดจะเปนAD
60-80% และเปน vascular dementia 20% ซึ่งอาการจะคงที่ในระยะหนึ่งจนกวาจะมีการอุดตันอีกรอบหนึ่ง
ขณะที่ AD อาการจะทรุดลงตามระยะเวลาทีผ่ า นไป
ยังมีสาเหตุอื่นๆ ของ Dementia ไดแก Lewy body dementia, Parkinson’s disease, alcohol abuse
ผลจากยาบางชนิด อารมณซมึ เศราและโรคทางระบบประสาทอืน่ ๆ
การวินจิ ฉัย AD คือการทีผ่ ปู ว ยมี impair short และ long term memory ซึง่ มีผลตอการงานหรือสังคม
โดยอาการจะทรุดลงทีละนอย โดยอาจเสียความสามารถในการไปซื้อของ การทำอาหาร อาจหลงทางหรือ
ซึมเศรา บุคลิกภาพเปลีย่ น เชน หวาดระแวง หรือ agitation
การวินิจฉัยระยะเริ่มแรกมีความสำคัญ เพราะจะไดมีการวางแผนเตรียมตัวทั้งในดานการดำรงชีวิต
การวางแผนเรือ่ งทรัพยสนิ ตลอดจนการบริจาคอวัยวะเพือ่ การศึกษา
ยังไมมกี ารรักษาทีท่ ำใหหายขาด แตมบี างรายงานถึงการใชยาบางชนิดไดแก cholinesterase inhibitors
อาจชวยลดการเพิ่มขึ้นของโรค โดยอาจชวยในแงของความทรงจำและทำใหมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น
ใน vascular dementia การปองกันก็เชนเดียวกับโรคทางเสนเลือดอื่นๆไดแก การลดความดันโลหิต
การลดระดับ cholesterol และการควบคุมเบาหวาน
สิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวและบุคลากรที่ชวยใหการดูแลคือการดูแลปญหาทางจิตใจในผูปวย AD
ไดแก delusion (ภาวะหลงผิด) hallucination (ประสาทหลอน) depression (ซึมเศรา) anxiety (วิตกกังวล) และ
agitation (กระวนกระวาย) ซึ่งการดูแลผูปวยคอนขางยากลำบาก ผูปวยอาจมีอันตรายตอตนเองและผูอื่น ซึ่ง
ในบางกรณีอาจจำเปนตองใชยาคุมอาการ ยารักษาอาการซึมเศราก็มีความจำเปนเชนเดียวกัน เพราะผูปวย
กลุมนี้มักจะมีอาการซึมเศราตั้งแตเริ่มปวยหรือทุกระยะของการเจ็บปวย
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ในระยะทายๆ ของ AD ผูปวยจะชวยเหลือตัวเองประกอบภารกิจประจำไมได เชน การเขาหองน้ำ การอาบน้ำ
การรับประทานอาหาร การพูด จำคนในครอบครัวไมได เดินไมได ปสสาวะอุจจาระควบคุมไมได เบื่ออาหาร
กลืนลำบาก น้ำหนักลด เกิดปอดอักเสบซ้ำซาก มีแผลกดทับ ในชวงระยะทายของโรค ผูปวยมีการตัดสินใจ
ผิดพลาด ไมสามารถอยูคนเดียว มีภาวะพึ่งพิงสูงตองมีคนดูแลตลอดและเมื่อประมาณการวาผูปวยจะมีชีวิต
อยไู ดไมเกิน 6 เดือน ควรใหการดูแลแบบผปู ว ยสูงอายุหรือเขา program ตางๆ ทีเ่ หมาะกับภาวะของผปู ว ย
การดูแลมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยสบายขึ้นและไมสรางปญหาใหแกตัวผูปวยเองและครอบครัว
การใหอาหารทาง NG tube ไมไดประโยชนในแงของการรอดชีวิต (Survival) และคุณภาพชีวิต
ตรงกันขามอาจทำใหเจ็บและปวด ติดเชื้อ เปนภาระในการยืดชีวิตผูปวยที่ชอบดึงสายออก และไมมีการวิจัย
ยืนยันวาการใสสายอาหารจะชวยลดอาการปอดอักเสบจากการสำลักกับกรณีที่ใหผูปวยรับประทานอาหารเอง
ในกรณีที่ผูปวยเบื่ออาหาร การใหยาเชน megestorol acetate หรือ antidepressant เชน mirtazapine
อาจชวยกระตุนความอยากอาหารไดบาง ถาผูปวยอยูในโรงพยาบาลหรือ Nursing home ญาติควรนำอาหารที่
ผปู ว ยชอบมาให และเปนเพือ่ นรวมรับประทานอาหารใหนานทีส่ ดุ อาจเปดเพลงทีผ่ ปู ว ยชอบ การใหอาหารเสริม
ระหวางมื้อก็อาจชวยได
National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) ของสหรัฐอเมริกาไดทำการจัด
functional assessment staging instrument (FAST) เพื่อประเมิน mean survival time ของผูปวย Dementia
โดยในกรณีที่ผูปวยเดินไมไดตองมีคนชวยพยุง ชวงเวลาเฉลี่ยจะอยูไดประมาณ 4.1-6.9 เดือน ซึ่งผูปวยเหลานี้
สมควรอยูในบานที่มีคนดูแลหรือ Nursing home เพราะการเขาพักในโรงพยาบาลแตละครั้งผูปวยจะไดรับการ
รักษามากเกินจำเปนทำใหเกิดความทุกขทรมานและโรคแทรกซอน ทั้งนี้ตองขึ้นกับความตองการของญาติ
ผูปวย การใชยาปฏิชีวนะอาจไมมีประโยชนกับผูปวยเทาที่คาดหวัง สองในสามของผูปวย Dementia โดยมาก
เสียชีวิตที่บาน
สิ่งที่สำคัญในชวงระยะสุดทายของผูปวยคือการจัดการกับความปวด ซึ่งพบได 40-80% โดยเฉพาะ
จากอาการปวดของกระดูกตนขาหัก ซึ่งถาไดรับการดูแลไมเต็มที่จะทำใหผูปวยนอนไมหลับ มีปญหาทาง
พฤติกรรมไมตดิ ตอกับผอู นื่ ซึมเศรา ไมเคลือ่ นไหว

สรุป การดูแลผูปวย AD เปนปญหาที่สำคัญของญาติและบุคลากรทางการแพทย การตรวจวินิจฉัย
และการรักษาควรใหประโยชนแกผูปวยในแงของการเพิ่มคุณภาพชีวิต ควรลดการรับไวดูแลในโรงพยาบาล
และการใหยาปฏิชีวนะ ผูปวยควรอยูที่บานหรือ Nursing home ไมจำเปนตองใหการชวยฟนคืนชีพ การใช
NG tube feeding ไมได ปองกัน aspiration pneumonia และไมเพิ่มคุณภาพชีวิต แตควรดูแลเรื่องความปวด
ใหเต็มที่
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ที่ผานมา ผูปวยระยะสุดทายสวนมากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล แตปจจุบันเริ่มมีแนวคิดวา การเสียชีวิต
ควรเกิดขึ้นที่บานผูปวย การดูแลที่บาน (home care) เริ่มมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น อยางใดก็ตาม ผูปวย
และครอบครัวตองการความชวยเหลือสนับสนุนค้ำจุนดานจิตใจที่เกี่ยวของ

อาการดานจิตใจทีเ่ กิดขึน้ กับผปู ว ยระยะสุดทาย ประกอบดวย
z

z

z

กลัวและวิตกกังวลเกีย่ วกับ
- ไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร
- อาการตางๆ ทีก่ อ ใหเกิดความทุกข (เชน ความปวดบอยครัง้ นากลัวหรือเทียบเทากับความตาย)
- การขาดการชวยเหลือจากสถานพยาบาล (ในกรณีกลับไปพักทีบ่ า น) โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ
และหลังเวลาราชการ
- มีอาการทรุดลงหรืออยูในขบวนการเขาสูการตายที่บาน
- ผูรับผิดชอบในการดูแลผูปวย โดยเฉพาะไมแนใจวาการกระทำที่ใหแกผูปวยนั้นมีอะไรผิดพลาด
บาง
จนปญญา
- ไมรูถึงวิธีการแกไขควบคุมอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน โดยเฉพาะความปวดและ
ภาวะหายใจลำบาก
- ไมเขาใจถึงสาเหตุและวิธตี อ สกู บั อารมณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยางรุนแรง โดยเฉพาะความโศกเศรา
- หมดศรัทธาตอการดูแลที่ไดรับขณะอยูที่บานอยางรวดเร็ว
โกรธ
- โดยเฉพาะผลการวินิจฉัยโรคที่ลาชา
- ความไมยตุ ธิ รรมทีท่ ำไมถึงตองปวยไข
- เกีย่ วกับการสูญเสียตางๆ ทีค่ าดหมายวาจะเกิดขึน้ ในไมชา
- บอยครัง้ ทีม่ งุ สเู ปาหมายอืน่ เชนกับคชู วี ติ กับแพทยผใู หการรักษา หรือแมแตกบั ตัวผปู ว ยเอง

ความรูสึกตัวเองมีมลทิน/การขอลดหยอนความผิด
z ปฏิเสธ
z
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ความโศกเศรา
- เปนความยากลำบากในการแยกจากภาวะซึมเศรา
- ไมเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกวาตัวเองดอยคา
z ภาวะซึมเศรา
z

การจัดการกับภาวะดานจิตใจที่เกิดขึ้น
- สนับสนุนใหผูปวยและครอบครัวไดหันหนาเขามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่กอใหเกิดความกลุม
และกังวลใจ
ใหเฝาสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงดานการขับเคลื่อนทางดานจิตใจของครอบครัวตอแรงกดดัน อาทิ
เชน การระเบิดของความโกรธของแตละบุคคล บุคลากรทางการแพทยไมควรรีบเรงในการเขาใหคำแนะนำ
หรือใหการปลอบใจ ใชเวลาในการฟงใหมาก ไตรตรอง และคอยสะทอนกลับถึงความคิดเห็น
- บอยครั้งที่พบวาผูปวยและครอบครัวจะสรางสูตรสำหรับแกไขปญหาตางๆ ไดเอง เมื่อมีโอกาส
หันหนาเขาพูดกัน
- ผูใหการดูแลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย อาจจำเปนตองมีการเกริ่นนำดวย คำถามบางประการ
เพื่อนำเอาสิ่งที่ซอนเรนไวเปดเผยออก อาทิเชน “พวกคุณดูเหมือนอยูในภาวะของการโศกเศรา
.........แทจริงแลวมีความวิตกกังวลอะไร หรือมีอะไรกลัววาจะเปนภาระของคนอืน่ ๆ ในครอบครัว”
- อยาบีบบังคับผูปวยและครอบครัวที่ยังอยูในภาวะของการปฏิเสธความจริง ใหยอมรับถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น
ตองมีความซื่อสัตยในการตอบคำถามเกี่ยวกับความเห็นของการดำเนินโรคที่เปนอยูดวยคำตอบที่
สั้นกระชับ โดยไมหลอกลวง อาทิเชน “อาการผมดีขึ้นใชไหมคุณหมอ” คำตอบอาจเปน “ผมดีใจที่คุณรูสึกวา
ดีขึ้น...........แตแทจริงตัวโรคที่เปนอยูดูเหมือนจะขยายตัวมากขึ้น” ถึงแมวาคำตอบเชนนี้ผูปวยกลุมนี้อาจ
ไมใสใจหรือจดจำไว แตจากความซื่อสัตยและการตอบดวยอารมณที่ออนไหวและดวยน้ำใสใจจริง จะไดรับ
การเอาใจใสในเวลาตอมา และสามารถใชเปนตัวเชื่อมในการสนทนาในอนาคต ถาผูปวยและครอบครัวตองการ
สลัดการปฏิเสธทิง้ ไป
- นำเอาสิ่งที่ผูปวยและครอบครัวพูดถึงเกี่ยวกับความรูสึก อารมณตางๆมาใชใหเปนประโยชน
อยาพยายามนำเอาความรูสึกของผูปวยและครอบครัวบางประการมาสรางเปนตัวชี้นำหรือเปน
การบอกวาพวกเขายอมรับถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
- ใหถามผูปวยและครอบครัววายังมีคำถามใดที่ของใจเกี่ยวกับการปวยไขนี้บางไหม บางครั้งอาจ
ตองอธิบายดวยภาพหรือจากภาพถายรังสี
การบอกถึงความเปนจริงถึงสิ่งที่เปนอยูสามารถทำใหผูปวยมีความกังวลนอยกวาการปลอยใหคิด
เอาเอง
- อยาใหสัญญาหรือใหความมั่นใจแกผูปวยและครอบครัวมากเกินไป
- ถาผูปวยอยูในสภาพวิตกกังวล ใหถาม “คุณกลัวอะไรจะเกิดขึ้นใชไหม” หรือ “คุณคิดวามีอะไร
เลวรายจะเกิดขึ้นใชไหม”
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บางครั้งการถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงอาจเปนสิ่งที่ตองกระทำ เชนกับผูปวยที่หายใจลำบาก “คุณกลัว
วาจะหายใจไมไดใชไหม”
- ใหคำตอบทีต่ รงไปตรงมาไมหลอกลวง
อยาใหครอบครัวเขามาเปนผูบงการวาใหหรือไมใหพูดอะไรแกผูปวย
- แกไขถึงความกังวลตอเรือ่ งทีไ่ มจริง เชน ทองจะแตกจากการมีน้ำในชองทอง
- ความกลัวตอการรับรูถึงความเปนจริงตองไมขัดขวางถึงการใหความเชื่อมั่นหรือการใหความ
อบอุนใจในการชวยเหลือ
จัดทำแผนการตางๆ กับผูปวยและครอบครัวสำหรับใชในการบำบัดแกไขปญหาที่เปนอยูและที่คาด
ไววา อาจเกิดขึน้ รวมถึงแผนการอืน่ ๆ ทีจ่ ะกระทำใหในการพบกับผปู ว ยและครอบครัวในโอกาสตอไป
ขอควรระวังในการสั่งใชยาเพื่อแกไขอาการวิตกกังวลหรือนอนไมหลับ เนื่องจากอาการนอนไมหลับ
เปนอาการของความกลัว โดยเฉพาะกลัวการตายในชวงกลางดึกโดยไมมีใครรู และการใหยากลอมประสาท
อาจจะทำใหสถานการณตา งๆ เลวรายยิง่ ขึน้
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มีการกลาววา “การดูแลแบบประคับประคอง” เปนการดูแลอยางเสียไมได เปนการดูแลหรือ
การแพทยชั้นสอง แตในความเปนจริงแลว การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลที่แข็งขัน เขมขน และ
รวดเร็ว เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มีชวงการเหลืออยูของชีวิตที่สั้น ดังนั้นในการบำบัดรักษาแกไขอาการที่กอให
เกิดความทุกข จึงตองกระทำอยางวองไว กระฉับ ผใู หการดูแลบำบัดรักษาตองเปนผชู ำนาญการ ไมมเี วลาสำหรับ
การลองผิดลองถูก ตองตัดสินใจอยางทันทวงทีวาการบำบัดที่จะถูกทำใหแกผูปวยนั้นตองเหมาะสมกับระยะ
ชนิดของโรค และการพยากรณโรคของผูปวย ไมเพิ่มความทุกขทรมานใหแกตัวผูปวย หรือถาจำเปนก็เกิดขึ้น
นอยมาก โดยผลประโยชนที่ไดรับตองมากกวาจนบดบังความทุกขที่เพิ่มขึ้นให นอกจากนี้ยังชวยลดอาการ
ตื่นตระหนกของผูปวยและผูใหการดูแล ซึ่งภาวะฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดกับผูปวยระยะสุดทายที่ตองใหการดูแล
ประกอบดวย

1. Superior vena caval syndrome (SVCS)
SVCS เปนอาการทีพ่ บไดบอ ยในผปู ว ยโรคมะเร็ง และสามารถนำไปสอู าการแทรกซอนทีค่ กุ คามถึงชีวติ
อาทิเชน cerebral หรือ laryngeal edema
สาเหตุที่กอใหเกิดอาการนี้มาจากการกดทับ vena cava โดยกอนเนื้อทูม ในผูปวยโรคมะเร็งการเกิด
SVCS สามารถเกิดจากโรคทีไ่ มเกีย่ วของกับโรคมะเร็งก็ได
สาเหตุจากโรคมะเร็ง (malignant Causes)
มะเร็งตนเหตุที่เกิดภายในทรวงอก ประมาณ 87-97% ก็เปนตัวตนเหตุที่กอใหเกิด SVCS โดยมะเร็ง
ทีเ่ ปนตนเหตุทพี่ บบอยสุดคือ มะเร็งปอด ตามดวย lymphomas และ solid tumors ทีก่ ระจายมายัง mediastinum
สาเหตุจากโรคทีไ่ มใชมะเร็ง (non-malignant causes)
ภาวการณเกิดลิ่มเลือด (thrombosis) เปนสาเหตุหลักที่พบไดบอยกับการเกิด SVCS ในผูปวยโรค
มะเร็ง โดยเปนผลตามมาจากการใสสายเขาทางเสนเลือดดำ
สาเหตุอื่นที่ไมใชจากโรคมะเร็งประกอบดวย cystic hygroma, substernal thyroid goiter, benign
teratoma, dermoid cyst, thymoma,tuberculosis, histoplasmosis, actinomycosis, syphilis, pyogenic infections,
radiation therapy, silicosis และ sarcoidosis แตกม็ ผี ปู ว ยบางรายทีไ่ มพบสาเหตุ
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อาการและอาการแสดง
อาการมาตรฐานที่พบไดบอยในผูปวย SVCS คือมีใบหนาบวม หรือรอนแดงจากการคั่งของเลือด
(erythema) หายใจลำบาก (dyspnea) ไอ หายใจลำบาก ยกเวนในทานั่งหรือยืน หรือมีการบวมบริเวณแขนและ
ลำคอ
อาการอื่นที่อาจพบรวมดวย เชน เสียงแหบ กลืนลำบาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เปนลมงาย lethargy
และเจ็บในทรวงอก อาการเหลานี้อาจเปนมากขึ้นถามีการเปลี่ยนอิริยาบถ เชน การโนมตัวไปขางหนา กมหนา
หรือนอนราบ
อาการตรวจพบทางรางกายที่พบบอยประกอบดวย บวมบริเวณใบหนา ลำคอ แขน เสนเลือดดำของ
ทอนบนของรางกายมีการพองตัว ใบหนาแดง (plethora) หรือเขียวคล้ำ (cyanosis) จากการคั่งคางของเลือด
อาจมีการบวมของเยือ่ บุเบาตา
ผลการตรวจรางกายชนิดอื่นที่พบได เชน มีการบวมของกลองเสียงหรือลิ้น มีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ทางจิตและน้ำในชองปอด (พบไดบอ ยในกรณีทกี่ ารกดทับอยดู า นขวา)
การวินิจฉัย
ผูปวยสวนใหญ ไดรับการวินิจฉัยวาเปน SVCS โดยอาศัยการตรวจรางกาย อาการและอาการแสดง
เทานั้น
สำหรับการตรวจอื่นๆ อาจชวยใหการวินิจฉัยรวมถึงเหตุที่กอใหเกิดไดดีขึ้น ซึ่งประกอบดวย chest
X-ray, bronchoscopy, limited thoracotomy หรือ thoracoscopy, contrast and radionuclide venography, Doppler
ultrasonography CT (โดยเฉพาะ contrast-enhanced spiral CT) และ MRI
การพยากรณโรค
การพยากรณโรคของ SVCS ขึ้นกับเหตุที่กอใหเกิดมีภาวะอุดตัน
การบำบัด
การบำบัดมีหลากหลายวิธีตามเหตุที่กอใหเกิดโรคซึ่งประกอบดวย รังสีรักษา เคมีบำบัด thrombolytic
therapy และ anticoagulation, expandable wire stents, balloon angioplasty และ surgical bypass
ผูปวยจำนวนมากที่สามารถชวยใหบรรเทาจากอาการอุดตันดวยการใหยาเขาเสริม เชน ยาเพิ่มการ
ขับปสสาวะ และ steroids ในบางสถานการณการรอใหการบำบัดไปอีก 1-2 วัน เพือ่ รอผลการวินจิ ฉัยผลชิน้ เนือ้
ที่แนนอนอาจเปนความจำเปนและเปนประโยชนตอตัวผูปวย

2. Venous Thromboembolic Complications of Cancer
Deep vein thrombosis (DVT) และ pulmonary embolism (PE) เปนอาการทีพ่ บไดบอ ย และคอนขาง
เปนภาวะสำคัญทางการแพทยที่ทาทายตอการเขาชวยแกไข
ความเสี่ยงตอการเกิด venous thromboembolism (VTE) กับผูปวยโรคมะเร็งขึ้นกับชนิดและขอบเขต
การกระจายของโรคมะเร็ง ชนิดของการบำบัดทีไ่ ดรบั ชนิดและขอบเขตของโรครวมอืน่ ๆ และการเปลีย่ นแปลง
ดาน hemostasis ของเลือดผูปวย ซึ่งพบวาผูปวยมะเร็งมากกวารอยละ 90% ที่มีอาการนี้ มีสาเหตุจากสิ่งที่
กลาวมาแลวขางตน
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ความชุกของการพบ venous thrombosis ในผูปวยมะเร็งอยูที่ 15% โดยผูปวยหลังผาตัดหรือไดรับ
การบำบัดดวยฮอรโมนและเคมีบำบัดเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง venous thrombosis เปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับที่สองของผูปวยมะเร็ง
สมุฏฐานของการเกิด VTE ในผปู ว ยมะเร็ง
สมุฏฐานของ VTE ในผูปวยมะเร็งอาจเกิดมาจากปจจัยหลายประการ เชน hypercoagulable states,
surgical interventions, chemotherapy, indwelling central venous catheters และการไมเคลื่อนไหวรางกาย
นานๆ
ชนิดของเนื้อทูมกับการเกิด VTE
เนื้อทูมหลายชนิดพบวาเปนเหตุกอใหเกิด VTE ในอัตราที่มากขึ้น ซึ่งประกอบดวยเนื้อทูมที่มาจาก
pancreas, lungs และเนือ้ ทูมทีม่ กี ารหลัง่ สารคัดหลัง่ จำพวก mucin
ในผปู ว ยสตรี เนือ้ ทูมทีพ่ บวาเปนเหตุใหเกิด VTE ทีพ่ บไดบอ ยมากสุดคือ เตานม ปอด อวัยวะสืบพันธุ
และเนื้อทูมของกระเพาะอาหารและลำไส สำหรับในผูปวยชายเนื้อทูมของตอมลูกหมาก ปอด และกระเพาะ
อาหารและลำไส เปนชนิดเนือ้ ทูมทีพ่ บไดบอ ยสุด
การบำบัด
มีหลายมาตรการสำหรับใชปอ งกันและบำบัด VTE
มาตรการทีไ่ มใชยาสำหรับใชปอ งกัน อาจประกอบดวย intermittent pneumatic compression, elastric
stockings และ inferior vena cava filters
สำหรับยาที่ใชสำหรับปองกันการเกิดลิ่มเลือดและบำบัด VTE ประกอบดวย unfractionated heparin
(UFH standard, lowdose; or adjusted dose); anticoagulants ชนิดรับประทาน เชน warfarin และ low molecular
weight heparin (LMWH)

3. การกดทับไขสันหลัง (Spinal Cord Compression)
อาการกดทับไขสันหลังพบเกิดในผปู ว ยมะเร็งทีม่ กี ารแพรกระจายของโรค 1-5% ถามีอาการนีเ้ กิดขึน้
ตองพิจารณาใหการบำบัดแกไขในรูปแบบฉุกเฉิน การใหบำบัดลาชาอาจกอใหเกิดผลการเกิดอัมพาตทีไ่ มสามารถ
แกไขใหฟนคืนสูภาวะปกติไดรวมถึงสูญเสียระบบการทำงานดานการขับถายอุจจาระและปสสาวะ
สาเหตุของการเกิดโรค
ภาวะกดทับไขสันหลังที่พบมากสุดมาจาก extradural metastases ถึง 95% และโดยมากเปนผลจาก
tumor ไปพัวพันกับตัวกระดูกสันหลัง ในบางครั้งตัวเนื้อทูมอาจจะแพรกระจายมายัง epidural space โดย
ไมของแวะกับตัวกระดูกสันหลัง
ขอกระดูกสันหลังที่พบวามีเนื้อทูมกระจายมาของแวะมากสุดคือ thoracic spine (70%) ตามดวย
lumbosacral (20%) และ cervical spine (10%)
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มะเร็งทีพ่ บวากระจายและกอใหเกิดการกดทับไขสันหลังไดบอ ยสุดประกอบดวย มะเร็งจากปอด เตานม
ไมรตู น ตอ ตอมลูกหมาก และ renal cells
อาการและอาการแสดง
อาการแสดงเริม่ แรก (early signs) มากกวารอยละ 90 ของผปู ว ยมาพบแพทยดว ยมีความปวดทีต่ รงตัว
สันหลัง หรือมีลักษณะเปน radicular หรือ root pain (เปนความปวดที่เกิดขึ้นอยางคงที่ หรือปวดคลายถูก
มีดบาด โดยปกติจะเกิดขึ้นเพียงดานใดดานหนึ่งของรางกายไปตามรากประสาทที่ถูกเกี่ยวของ ถาพยาธิสภาพ
อยูที่ระดับ cervical และ lumbosacral แตถาเปนบริเวณทรวงอก จะปวดทั้งสองขางของรางกาย มีลักษณะ
ปวดตึง ปวดคลายมีของรัดรอบอก หรือรอบทอง อาการปวดจะรุนแรงขึ้น ถานอนในทาเอกเขนก ไอจาม หรือ
ยืดตัว)
ผูปวยสวนใหญมีความปวดเกิดขึ้นตั้งแตหลายๆ สัปดาห จนถึงหลายๆ เดือน กอนที่มีอาการทาง
ดานประสาทวิทยาปรากฏใหพบเห็นได
อาการแสดงชวงกลาง (intermediate signs) ถาการกดทับไขสันหลังไมไดรับการบำบัดรักษา จะ
เกิดอาการออนเปลี้ยของกลามเนื้อตามมา โดยอาจมีภาวะสูญเสียการรับรูตางๆ ของบริเวณที่มีการกดทับนำมา
กอนหรือพรอมกัน
อาการแสดงชวงทาย (late signs) อาการของการสูญเสียการทำงานระบบประสาทอัตโนมัติ การ
เคลื่อนไหวและการรับรูตางๆ ผิดปกติเกิดขึ้น ภาวการณกดทับไขสันหลังจะรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว และอาจ
กอใหเกิดภาวะอัมพาตทีแ่ กไขไมไดภายในเวลาไมกชี่ วั่ โมงหรือไมกวี่ นั หากไมไดรบั การบำบัดแกไข
การตรวจพบดานรางกาย อาจประกอบดวย tenderness บริเวณสันหลังที่โรคมาของแวะเมื่อมีการ
สัมผัสหรือเคาะ ความปวดจะกระจายไปตามแขนงของรากประสาทแผขยายไปถึงกลามเนื้อทำใหมีอาการ
ออนเปลี้ย มีการหดเกร็งของกลามเนื้อ (spasticity) มี muscle stretch reflexes และ extensor plantar responses
ผิดไปจากปกติ รวมถึงสูญเสียการรับรชู นิดตางๆ (sensory loss)
sensory loss จะเกิดขึ้นกับรางกายสวนที่ต่ำกวาสันหลังขอที่เปนโรคและเปนการบงบอกถึงดานที่
ถูกกดทับ
ผูปวยที่สูญเสียการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จะคลำพบกระเพาะปสสาวะหรือการสูญเสีย
rectal tone
การวิ นิ จ ฉั ย ขั้ น ตอนแรกของการวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง การกดทั บ ไขสั น หลั ง คื อ การถามถึ ง ประวั ติ ด า น
ประสาทวิทยาอยางละเอียด รวมถึงการตรวจดานประสาทวิทยา
ถายภาพรังสีวิทยา MRI เปนการตรวจมาตรฐานสำหรับคนหาบริเวณที่มี epidural cord compression
CT และ myelography อาจนำมาใชทดแทนไดในกรณีทไี่ มมี MRI
การพยากรณโรค ผลการบำบัดรักษาจะสัมพันธไปกับระดับความรุนแรง และระยะเวลาของการเกิด
neurologic impairment ที่เปนอยูกอนเริ่มใหการบำบัด ผลการบำบัดสำหรับมะเร็งชนิดที่ไวตอการใหรังสีวิทยา
(เชน lymphoma) จะดีกวามะเร็งชนิดที่ไวนอยกวา (เชน renal cell carcinoma) ผูปวยที่ยังเดินไดเกือบทุกราย
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ที่ไดรับการบำบัดไมวาจะดวยรังสีรักษาเพียงชนิดเดียว หรือการทำ laminectomy แลวตามดวยการไดรังสีรักษา
หลังผาตัด ยังพบวาคงเดินไดหลังไดรับการบำบัด ในขณะที่ผูปวยที่มีอัมพาตของรางกายทอนลางจะมีเพียง
ไมเกิน 10% เทานัน้ ทีย่ งั สามารถเดินไดหลังการบำบัด
การบำบัด เปาหมายของการบำบัดภาวะกดทับไขสันหลัง คือการชวยใหฟนและมีการทำงานของ
ระบบประสาทกลับคืนสูภาวะปกติ ควบคุมเนื้อทูมตรงบริเวณนั้นใหอยูในกรอบ ทำใหสันหลังมีความมั่นคง
และควบคุมความปวด ชนิดของการบำบัดเปนไปตามอาการแสดงที่พบ ผลวินิจฉัยของชิ้นเนื้อ ความรวดเร็ว
ของการดำเนินของโรค ชนิดของมะเร็ง บริเวณสันหลังที่ถูกของแวะ ความมั่นคงของตัวสันหลัง และการบำบัด
ที่ไดรับมากอนหนา จากการศึกษาการบำบัดที่ผานมาสวนใหญผูไดรับการบำบัดดวยการผาตัดเพื่อลดภาวะ
ของการกดทับ ตามเสริมดวยการใหรงั สีรกั ษาสำหรับผปู ว ยทีม่ กี ารกดทับไขสันหลัง
steroids พบวาควรให dexamethasone ถาจากประวัติและการตรวจรางกายบงบอกวามีการกดทับไข
สันหลัง ยังมีการโตแยงวา การใหยานีเ้ ริม่ แรกดวยขนาดยาทีม่ าก เชน IV dexamethasone (100 มก.) ตามดวย
10 มก. ทุก 6 ชม. เปนการบำบัดทีจ่ ำเปนตองกระทำ หรือเริม่ ดวยขนาดยาทีไ่ มมากทีใ่ หผลในการบำบัดก็เพียงพอ
นัน้ การบำบัดชนิดใดจะเหมาะสมกวา
นอกจากนีย้ งั มีการบำบัดทีก่ ระทำดวยการใหรงั สีรกั ษา การผาตัดหรือเคมีบำบัด เพียงชนิดใดชนิดหนึง่
เทานั้น

4. ภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูงเกินปกติ (Hypercalcemia)
ภาวะ hypercalcemia เปนภาวะฉุกเฉินจากการสันดาปที่พบไดบอยสุดในผูปวยมะเร็งเฉพาะบุคคล
โดยพบไดประมาณรอยละ 10-20 ของผปู ว ยมะเร็งทัง้ หมด
สาเหตุของการเกิดโรค
โรคมะเร็งที่พบมีการเกิด hypercalcemia มากสุดประกอบดวย myeloma มะเร็งปอด (โดยพบวา
พวก epidermoid tumors พบไดบอยกวาพวก small-cell tumors) และ renal cancer ในผูปวยบางรายการเกิด
ภาวะ hypercalcemia อาจสัมพันธกบั การปลดปลอยพวกสารจำพวก parathyroid like hormones, prostaglandins
และ osteoclast-activating factors
อาการและอาการแสดง
อาการของ hypocalcaemia อาจเกี่ยวของกับการทำงานของระบบอวัยวะตางๆ มากมาย ซึ่งรวมไวดวย
ระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ กระเพาะอาหาร และหลอดเลือด รวมถึงไตดวย (ดังแสดงไวในตารางตอไปนี)้
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General

CNS

Dehydration
Anorexia

Weakness
Hypotonia

Pruritus

Proximal
myopathy
Mental status
changes
Seizure
Coma

Weight loss
Fatigue

Cardiac
Bradycardia
Short QT
interval
Prolonged PR
interval
Wide T
wave
Atrial or
ventricular
arrhythmia

GI
Nausea and
vomiting
Constipation

Renal
Polyuria
Nephrocalcinosis

Ileus

-

Pancreatitis

-

Dyspepsia

-

Bony metastasis VS paraneoplastic syndrome : อาการและอาการแสดงของ hypercalcemia ที่เปน
ผลตามมาจาก bone metastases บอยครั้งที่สามารถแยกแยะไดจาก hypercalcemia ที่เกิดจาก paraneoplastic
syndrome โดยผลการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารอาจมี ไ ม เ หมื อ นกั น เนื้ อ ทู ม ที่ มี ก ารหลั่ ง immunoreactive
parathyroids hormone (iPTH) like substance จะทำใหมกี ารเพิม่ ขึน้ ของระดับ cyclic adenosine monophosphate
(cAMP) ระดับของ serum phosphorus ที่ต่ำกวาเกณฑปกติและมีระดับของ iPTH ที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นกับ
specificity ของการตรวจสอบ ผปู ว ยทีม่ กี ารกระจายของมะเร็งมายังกระดูกจะแสดงออกถึงภาวการณเกิด “ectopic”
hyperparathyroidism อยางยัง่ ยืนไมเปลีย่ นแปลง
การวินิจฉัย
ประวัติและการตรวจรางกายอยางละเอียดบอยครั้งเปนเครื่องมือที่ชวยในการวินิจฉัยอยางมากใน
การแยกแยะพวก hypercalcemia ที่ไมไดเกิดจาก non-malignant ออกไป hypercalcimia ที่เกิดจาก occult
malignancies พบไดนอ ยมาก ผปู ว ยทีม่ สี ภาวะทีน่ ้ำหนักลด ความเหนือ่ ยออน (fatigue) หรือกลามเนือ้ ออนเปลีย้
ควรเพิ่มถึงการสงสัยวามี hypercalcemia ที่มีเหตุมาจากมะเร็ง
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผูปวยที่เกิดภาวะ hypercalcemia จากมะเร็งพบระดับ serum iPTH
ต่ำคอนขางมากหรือตรวจไมพบเลย (ใหตัดสินจากการตรวจดวย a double-antibody method) ระดับของ
inorganic phosphorus ต่ำหรืออยูในเกณฑปกติ และระดับของ 1, 25-dihydrozyvitamin D ต่ำหรืออยูในเกณฑ
ปกติ
ใชการตรวจคนหาถึงโรคมะเร็งชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดภาวะ hypercalcemia ซึ่งบอยครั้งก็อาศัยจาก
ประวัติและผลการตรวจรางกาย
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การบำบัด
ผูปวยไมมีอาการพรอมกับพบมีการเพิ่มของระดับแคลเซียมในเลือดเล็กนอย (<12.0 mf/dL) อาจให
การบำบัดแบบผูปวยนอก พรอมกับเฝาระวังตรวจตราระดับแคลเซียมในเลือดและอาการ กระตุนใหผูปวยดื่มน้ำ
มากขึน้ ใหมกี ารเคลือ่ นไหวรางกายเพิม่ ขึน้ และงดยาทุกชนิดทีม่ สี ว นในการทำใหเกิด hypercalcemia
ผูปวยที่มีอาการหรือระดับ calcium ในเลือด > 12.0 mg/dL ควรพิจารณานำผูปวยเขาไวรักษาแบบ
ผปู ว ยใน ถาสภาพรางกายและภาวะปวยไขเหมาะสมใหกระทำ
สำหรับการบำบัดประกอบดวยการให
volum expansion (Lactate Ringer’s solution หรือ 0.9%Nacl 250-500 มล./ชม.)
loop diuretics (furosamide 20-40 มก.IV)
bisphosphonates
costicosteroid
calcitonin
plicamycin (Mithracin?)
gallium nitrate (Ganite?)

5. Hyperuremia
สมุฏฐานและปจจัยเสี่ยง hyperuremia พบไดบอยที่สุดในผูปวยที่มี hematologic disorders โดย
เฉพาะผปู ว ย leukemias, high-grade lymphomas และ myeloproliferative diseases (polycythemia vera) โดยอาจ
เปนผลตามมาจากการบำบัดโรคมะเร็ง
ยาหลายชนิด เชน cytotoxic agents, diuretics, antituberculous drugs, nicotinic acid extensive or
aggressive tumors
อาการและอาการแสดง
มีระดับ uric acid ใน serum สูงขึน้ gouty arthritis, renal dysfunction (ภาวะไตวายเฉียบพลัน)
การวินิจฉัย
การวินจิ ฉัยตองอาศัยผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร - ระดับ uric acid ใน serum สูงขึน้ มี hyperuricosuria
และมีการเพิม่ ขึน้ ของระดับ serum creatinine และ urea nitrogen
การพยากรณโรค
ขึน้ กับสาเหตุทกี่ อ ใหเกิด hyperuricemia
การบำบัด
ใหยา allopurinol
แกไขภาวะ acute oliguria
dialysis
และที่สำคัญคือมาตรการปองกันการเกิดภาวะนี้
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6. Tumor Lysis Syndrome
กลุมอาการนี้เกิดจากมีการปลดปลอยสารในเซลลเนื้อทูมอยางรวดเร็วเขาไปในกระแสเลือด นำไปสู
ภาวะที่คุกคามถึงชีวิตได ถาสารเหลานั้นกอใหเกิดความผิดปกติจากผลสันดาป และไมไดรับการแกไขทันทวงที
ผูปวยอาจเกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตทันที
สมุฏฐานและปจจัยเสี่ยง
กลุมอาการนี้พบไดบอยในผูปวยระหวางที่มี rapid growth phase ของ high-grade lymphoma และ
leukemia ที่มีเม็ดเลือดขาวสูงมาก พบไดไมบอยในผูปวยกลุม solid tumors กลุมอาการมักจะเกิดจากการรักษา
(iatrogenic) เชน จากการไดรบั cytotoxic chemotherapy ในบางครัง้ พบวาเกิดตามหลังการบำบัดดวยรังสีรกั ษา
หรือไดรบั สารจำพวก glucocorticoids, tamoxifen หรือ interferon
อาการและอาการแสดง
ลักษณะเดนของกลุมอาการนี้คือมี hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia, hypocalcemia
และบอยครั้งพบมีการขับถายปสสาวะนอยมากจนถึงไตวาย
การวินิจฉัย
การวินจิ ฉัยอาศัยการตรวจพบการเพิม่ ขึน้ ของระดับ serum uric acid, phosphorus และ potassium รวม
ถึงการลดลงของระดับ serum calcium และการทำงานของไตทีบ่ กพรองหลังการไดรบั ยาเคมีบำบัด
การพยากรณโรค
ขึน้ กับการแกไขภาวะผิดปกติของผลสันดาปในรางกาย รวมถึงเหตุทกี่ อ ใหกลมุ อาการนี้
การบำบัด
มาตรการปองกันมีการตรวจระดับ serum electrolyte, uric acid, phosphorus, calcium และ creatinine
หลังใหยาเคมีบำบัดและทำซ้ำในอีก 3-4 วันหลังจากนัน้ เฝาตรวจระวังแกผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอยางใกลชดิ
เมื่อมีภาวะ tumor lysis เกิ ด ขึ้ น ต อ งให ก ารบำบั ด โดยตรงพร อ มกั บ การแก ไ ขภาวะผิ ด ปกติ ข อง
electrolyte อยางเต็มที่ แกไขภาวการณขาดน้ำใหเขาสูภาวะปกติ และพิจารณาทำ hemodialysis ถาผูปวยมี
ภาวะไตวาย

7. Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiueretic Hormone (SIADH)
SIADH เปนกลุมอาการที่พบรวมในผูปวยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ small cell lung cancer (SCLC) โรค
ทางระบบประสาทสวนกลาง เชน infection, intracerebral lesions, head trauma, และ subarachnoid hemorrhage)
และโรคทางปอด (เชน tuberculosis, pneumonia และ abscess)
อาการและอาการแสดง
อาการแสดงทีพ่ บบอยสุดของ SIADH คือภาวะของ hyponatremia โดยเฉพาะมีระดับ plasma sodium
ต่ำอยางรวดเร็ว จะพบมีอาการผิดปกติมากขึ้น อาการที่พบรวมมีตั้งแต malaise, altered mental status ชัก
ไมรูสึกตัว และอาจถึงตายได อาจพบมี focal neurologic abnormalities แมจะไมมีการกระจายของมะเร็งมา
สมองก็ตาม
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การวินจิ ฉัย เกณฑตอ ไปนีจ้ ำเปนตองตรวจพบกอนวินจิ ฉัยวาเปน SIADH
Criteria
Hyponatremia
Hypo-osmotic plasma
Hyper-osmotic urine
Hypernatremic urine

Definition
Sodium serum level < 135 mEq/L
Plasma osmolality < 280 mOsm/kg
Urinary osmolality > 500 mOsm/kg
Urinary sodium level > 20 mEq/L
(without diuretic therapy)

ที่เพิ่มเติมกับเกณฑตามที่กลาวไวขางบนคือผูปวย ควรมีการทำงานของไต ตอมหมวกไตและไทรอยด
ปกติ รวมถึงการมี normal extracellular fluid status
ประวัตกิ ารใชยาทีผ่ า นมาของผปู ว ยก็มสี ว นสำคัญ อาทิเชน morphine, cyclophosphamide, vincristine,
chlorpropamide, amitriptyline, carbamazepine และ clofibrate
การบำบัด
ในกรณีที่ SIADH มีสวนสัมพันธกับโรคมะเร็ง การบำบัดจะมุงเนนไปที่การบำบัดตอโรคมะเร็งที่
ปวยอยูเปนหลัก
การบำบัดเฉียบพลันสำหรับผูปวยที่ระดับของ sodium ใน serum ต่ำอยางรุนแรง (Na serum level
< 125 mEq/L) เปาหมายในการบำบัดผูปวยกลุมนี้ก็คือการทำใหผูปวยมีการขับถายปสสาวะใหมากกวาปกติ
ทันทีดว ย การใหยา furosemide ทางเสนเลือดดำทันที (1 มก./กก.น้ำหนักตัว) และให sodium, potassium ชดเชย
กับทีต่ อ งสูญเสียไปกับปสสาวะเต็มที่
การบำบัดตอเนือ่ ง ดวยการจำกัดการใหสารน้ำแกผปู ว ยวันละ 500-1000 มล. เทานัน้

8. ภาวะตกเลือด (Hemorrhage)
“Carotid Blow out”
โดยมากพบจากการมีการเซาะกัดตอ carotid artery โดยอาจเปนผลขางเคียงจากมะเร็งบริเวณศีรษะ
และลำคอ สวนมากผูปวยจะเสียชีวิตภายในไมกี่นาทีเมื่อเกิดอาการนี้ขึ้น ในกรณีที่คาดหมายวาจะตองหรืออาจ
มีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น ใหเตรียมผาขนหนูหรือผาเช็ดตัวที่มีสีคล้ำ โดยเฉพาะสีน้ำเงินเขมไวพรอมใช ถามี
เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นใหนำผาที่เตรียมไวกดลงบนบริเวณที่มีการตกเลือด ทั้งนี้ไมไดชวยใหผูปวยมีชีวิตรอด
แตเปนการปองกันการตื่นตระหนกของญาติและผูใหการดูแล
Pulmonary Hemorrhage
ไอเปนเลือดพบไดบอ ยในผปู ว ยมะเร็งปอด และบางโอกาสภาวะตกเลือดอาจมาก จนทำใหสำลักเลือด
และเสียชีวิตได
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Fungating Breast Cancer
ภาวะตกเลือดจากบริเวณแผลอาจใหการบำบัดดวยการใช adrenaline ผสมน้ำเกลือใหเจือจางหยด
ลงบนแผลหรือใชยา sucralfate บดผสมกับ K-Y jelly ทาบริเวณแผล อาจชวยปองกันภาวะตกเลือดไดบา ง
Rectal Bleeding
ภาวะตกเลือดจากบริเวณรูทวารหนักจากลำไสตรง อาจชวยบรรเทาไดดวยการให sucralfate บดผสม
กับ KY felly ใสในหลอดฉีดยาแลวฉีดอัดเขาทางทวารหนักในลักษณะสวนเก็บ
ภาวะตกเลือดตางๆ ในผูปวยที่คาดวาอาจมีอาการเชนนี้เกิดขึ้น การใหรังสีรักษาแตเนิ่นๆ อาจชวยได
การบำบัดภาวะติดเชื้ออาจชวยปองกันหรือบรรเทาได เนื่องจาก sepsis อาจไปทำใหภาวการณแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติไป
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การดูแลชวงเวลาใกลเสียชีวิตที่ดีคือการปรับเปลี่ยนทีทาของการบำบัด แทนที่จะมุงเนนการพยุงชีวิต
ใหยืดยาวออกไป หรือบำบัดกับตัวโรค ไปสูการดูแลที่มีความมุงหมายในการใหถึงความมีศักดิ์ศรี สงเสริม
คุณภาพชีวติ ใหการชวยเหลือค้ำจุนครอบครัวผปู ว ย และชวยลดภาวะตางๆ ทีเ่ กิดจากการปวยไข

ความพึงพอใจของผปู ว ยกับการดูแลชวงสุดทายของชีวติ (Patient Preferences for the End of Life)
การใหผูปวยตัดสินใจดวยตนเอง (Patient self-determinatim) บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแล
จำเปนตองใหผูปวยรับรูถึงสิทธิ์ในการเลือกวิธีตางๆ ในการบำบัด การใหคำตัดสินใจไวลวงหนา (advance
direction) รวมถึงการนำเอาขอความการตัดสินใจไวลว งหนามาใชปฏิบตั ิ
ความพยายามในการชวยฟนคืนชีพไมไดชวยใหผูใกลตายฟนขึ้นไดทุกราย แตที่แนนอนคือเปน
มาตรการที่ขัดแยงกับการปลอยใหเปนการตายอยางสงบ และยังกอใหเกิดอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกข
ถาการฟน จากความตายนัน้ เปนชวงเวลาทีส่ นั้ และอาการตางๆ ทีก่ อ ใหเกิดความทุกข ไมสามารถแกไขได
การพูดคุยถึงความพึงพอใจกับการใหชวยดูแลชวงสุดทายของชีวิต และการชวยฟนคืนชีพของระบบ
หัวใจและปอด (Cardiopulmonary resuscitation-CPR) ควรนำเอาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ตองการและไมตองการ
ใหผปู ว ยไดรบั รู รวมถึงมาตรการทางเลือกอืน่

ปจจัยตางๆ ทีค่ วรนำมาพิจารณาเพือ่ จัดทำคำตัดสินใจ (Issues to consider in decision making)
การพยากรณถงึ การอยรู อด การทำงานของอวัยวะสำคัญของรางกาย และอาการตางๆ ทีเ่ ปนอยู
z คานิยม ความกังวล และความพึงพอใจของตัวผป
ู ว ย
z ทางเลือกของการบำบัดชนิดอืน
่ ๆ ทีม่ คี วามเปนไปไดกบั การนำมาใช
z ผลทางดานดีและดอยที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการทางเลือกแตละชนิด
z ความสามารถในการตัดสินใจ และการเลือกผท
ู ำการตัดสินใจแทนของผปู ว ย
z สถานทีๆ
่ ผปู ว ยพึงพอใจใชเปนทีพ่ กั อาศัยกอนตาย
z แพทยควรไดพด
ู กับผใู กลตายและครอบครัว ถึงขบวนการของความตายตามการคาดคะเนและอาการ
ตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และจะชวยสามารถควบคุมอาการตางๆ เหลานัน้ ไดมากนอยเพียงใด กอนทีจ่ ะบอก “ความจริง”
แกผปู ว ย ตองมัน่ ใจวา “รคู วามจริงทุกอยางและผปู ว ยตองการรับทราบ”
z
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การชวยใหสารอาหารและสารน้ำ (Artificial Nutrition and Hydration)
ควรนำเอาขอดีขอดอยในการใหสารอาหารและสารน้ำแกผูปวยและครอบครัว โดยเฉพาะกับความ
พึงพอใจถึงการนำเอามาตรการนี้มาใชบำบัดในชวงสุดทายของชีวิตโดยการแจงใหรับรูวาการใหสารอาหาร
และสารน้ำนั้นถือเปนมาตรการหนึ่งทางการแพทยในการบำบัดรักษา ไมใชเปนเพียงมาตรการของการใหสาร
หลอเลี้ยงชีวิตขั้นพื้นฐานเทานั้น
ผูปวยใกลตายบอยครั้งพบวาจะไดรับความทุกขทรมานที่นอยกวาเมื่อไมไดรับการชวยใหสารน้ำอยาง
เต็มที่ และผปู ว ยระยะสุดทายชวงเวลากอนตาย ไมพบวามีความทุกขทรมาน ถาหากไมไดรบั การชวยใหสารอาหาร
หรือสารน้ำ

สิง่ ทีผ่ ปู ว ยระยะสุดทาย (โดยเฉพาะระยะใกลเสียชีวติ ) ตองการ
1. ไดรับการดูแลและเอาใจใสจากบุคลากรทางการแพทย เชนเดียวกับผูปวยธรรมดาทั่วไปจนถึง
วินาทีสดุ ทาย
2. ถึงแมจะรับรวู า การดูแลรักษาไดปรับเปลีย่ นรูปแบบเปนการดูแลแบบประคับประคอง แตกย็ งั ตองการ
ไดรบั การดูแลและพูดจาในรูปแบบทีท่ ำใหเกิดความหวัง (แตไมใชคำพูดทีห่ ลอกลวง)
3. ไดรับการดูแลและใหการบรรเทาอาการที่กอใหเกิดความทุกขหรือทรมานอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ
อาการปวด
4. ไดรับการปฏิบัติที่ทำใหเกิดความรูสึกวามีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ไมถกู กระทำใหเกิดความรสู กึ วาเปนภาระของครอบครัว บุคลากรทางการแพทยหรือสังคม
6. ไดรบั ความรัก ความอบอนุ จากคนใกลชดิ และมีโอกาสในการแสดงความรักตอบุคคลใกลชดิ เชนกัน
7. มีสิทธิในการแสดงออกถึงความรูสึกและอารมณเกี่ยวกับความตายในรูปแบบของตนเอง
8. มีสิทธิในการคาดหวังวายังคงไดรับการดูแลรักษาอยางเต็มรูปแบบหรือเต็มที่ ถึงแมจุดมุงหมาย
ในการบำบัดจะมุงไปสูการบำบัดเพื่อไมใหเกิดความทุกขและใหมีความสุขสบายมากสุดเทาที่
จะเปนไดก็ตาม
9. เมื่อมีปญหาตองการไดรับคำตอบหรือคำอธิบายอยางตรงไปตรงมา ไมหลอกลวงและสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอาการทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงวิธกี ารบำบัดไดอยางเปนอิสระ
10. มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือและการดูแลจากครอบครัว รวมถึงการทำใหครอบครัวยอมรับ
ถึงความตาย
11. มีสทิ ธิทจี่ ะตายอยางสงบ อยางมีศกั ดิศ์ รีของความเปนมนุษย (การทำพินยั กรรมชีวติ ) (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก)
12. มีสิทธิที่จะไดรับการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจถึงความตองการ รวมถึงการเปน
บุคคลที่มีความออนไหวในการพยายามที่จะใหความชวยเหลือเพื่อใหเกิดความพึงพอใจจนวาระ
สุดทาย
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13. มีสิทธิในการพูดคุยถึงความเชื่อทางดานศาสนา จิตวิญญาณ อยางเปนอิสระ แมจะไมตรงกับความ
คิดเห็นหรือความเชื่อของผูอื่น
14. ยังคงมีสิทธิในการเปนปจเจกบุคคล มีความเปนอิสระในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ถึงแมการ
ตัดสินใจนัน้ อาจไมตรงกับความคิดเห็นของผอู นื่ หรืออาจไมถกู ตองก็ตาม
15. ไมถูกปลอยใหเสียชีวิตอยางโดดเดี่ยว
16. ไดรบั การเคารพในรางกาย แมขณะทีส่ นิ้ ลมหายใจไปแลว

อาการและอาการแสดงวาผูปวยใกลเขาสูขบวนการของการตาย (Signs & Symptoms of the Imminent
Dying Process)
ออนลา หมดเรีย่ วแรง อาการปวยเพียบลงอยางมาก
z ใชเวลาเกือบทั้งหมดอยูเฉพาะบนที่นอน
z ตองการความชวยเหลือในการดูแลเกือบทุกอยางหรือทุกอยาง
z สภาพรางกายซูบผอม ซูบซีด และหนังหม
ุ กระดูกเปนสวนใหญ
z เซื่องซึม งวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา หรือมีภาวะของการรับรู ความเขาใจ รวมถึงการเขาใจที่
ลึกซึง้ ลดลง
z ใชเวลาในการนอนหลับเพิ่มขึ้น
z มีความยากลำบากอยางมากในการสำรวมความคิด มีขอจำกัดอยางมากในการสนใจอยางตอเนื่อง
นานๆ
z มีขอ
 จำกัดในการกระทำสิง่ ตางๆ โดยเฉพาะกับการรวมมือกับผชู ว ยใหการดูแล
z ไมสามารถประมาณทิศทาง สถานที่ เวลา รวมถึงบุคคล
z เพิม
่ ความไมใสใจตออาหารและเครือ่ งดืม่ พรอมกับรับประทานอาหารและน้ำลดลง
z มีความยากลำบากในการกลืนกินยามากขึ้น
z

บุคลากรทางการแพทยสามารถนำเอาอาการตางๆ เหลานี้เปนตัวชวยชักนำผูปวยและครอบครัวรวม
วางแผนสำหรับความตายและในการแยกแยะสมาชิกของครอบครัวผูปวยถึงความประสงค (desire) และความ
ตองการ (need) ขณะทีค่ วามตายเกิดขึน้ รวมถึงการคนหาถึงสวนประกอบอืน่ ๆ ใหครบกระบวนการ
- พวกเขามีความปรารถนาจะอยูขางกายผูปวยขณะกำลังจะตายหรือไม
- พวกเขารไู หมวาในขณะนีย้ งั มีใครบางทีต่ อ งการมากลาวคำอำลากับผใู กลตายหรือผใู กลตายตองการ
พบผูใดอีกบาง
- พวกเขาไดพูดทุกสิ่งทุกอยางที่อยากจะพูดกับผูใกลตายแลวหรือไม
- พวกเขายังมีความเสียใจใดๆที่ยังไมไดกระทำหรือไมอยางไร
- พวกเขายังมีความกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งราวใดๆ บาง
- พวกเขาปรารถนาอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลที่เคยตั้งใจไวแตเดิมบาง
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การบำบัดอาการแกผปู ว ยใกลตาย (Symptom Management-for End of Life Care)
A. เขาจัดการกับอาการตางๆ
- ประเมินถึงสาเหตุที่กอใหเกิดอาการ
- ใหการบำบัดกับอาการทีส่ ามารถแกไขได
- คนหาปจจัยดานสังคม อารมณ และจิตวิญญาณของผูปวยในขณะนั้นชั่งน้ำหนักถึงขอดีขอดอย
ของมาตรการบำบัดที่นำเสนอ รวมถึงมาตรการที่ไมเกี่ยวกับทางการแพทยท่ีมีการนำใชปฏิบัติให
กับผูปวย
- สัง่ ใชยาอยางตอเนือ่ ง 24 ชัว่ โมง (around the clock medication) สำหรับการบำบัดทีม่ คี วามมงุ หมาย
ในดานประคับประคองแกอาการที่เกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอ และยาขนานเฉพาะกาล (as-needed
medication) สำหรับอาการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว
B. ปจจัยเกี่ยวกับดานการทำงานของรางกาย
ผูปวยสวนใหญสามารถไดประโยชนจากการประเมินอยางเอาใจใสและความพยายามในการเพิ่ม
สภาวะการทำงานของรางกาย การชวยทำใหการทำงานของรางกายดีขนึ้ ชวยเสริมสรางอารมณ ความรสู กึ เชือ่ มัน่
ในตนเอง รวมถึงคุณภาพชีวติ ของผปู ว ยเพิม่ ขึน้
1. การเคลื่อนไหว
- จัดหาเครือ่ งใชทชี่ ว ยในการเคลือ่ นไหว (อาทิเชน walker ไมเทาหรือ wheelchair)
- นั ก กายภาพบำบั ด หรื อ แพทย ช ว ยในด า นฟ น ฟู ท างการแพทย อาจช ว ยในด า นให คำแนะนำ
(ดูภาคผนวก)
- การควบคุมความปวดควรมุงตรงไปที่ชวยใหคงไวซึ่งการเคลื่อนไหว
2. ดานโภชนาการ
เมื่อภาวะของการเจ็บไขลุกลามมากขึ้น ผูปวยอาจตองการความชวยเหลือในเรื่องรับประทานอาหาร
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงถึงความตองการอาหารและผูใหการดูแลตองยอมรับถึงการไมอยากรับประทานอาหาร
ผปู ว ยอาจตองชวยใหอาหารเหลวหรือใหสารอาหารทางสายใหอาหาร (ดูภาคผนวก)
3. ดานสุขอนามัย
C. ดานความปวด
D. อาการดานระบบหายใจ
- หายใจลำบาก (ควรรักษาตามอาการดวยการให O2, การใช morphine)
- เสียงหายใจครืดคราดชวงใกลเสียชีวิต (Death Rattle) เปนผลจาก pulmonary congestion หรือมี
สารคัดหลัง่ เพิม่ มากขึน้ (พิจารณาการใชเครือ่ งดูดเสมหะเฉพาะกรณีจำเปนเทานัน้ หรือพิจารณาให Atropine)
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E. ปญหาดานจิต
-

วิตกกังวล
ซึมเศรา
สับสน
สมองเสือ่ ม

F. อาการดานกระเพาะอาหารและลำไส
- เบือ่ อาหาร
- คลื่นไสและอาเจียน
- การเคลือ่ นไหวของลำไส
- ทองเสีย
G. อาการตางๆ ทางดานระบบขับถายปสสาวะ
H. ชวยดูแลผิวหนัง (แผลกดทับ)
I. การติดเชือ้ ปอดบวม (neumonitis)
J. การดูแลชวงโศกเศราของครอบครัวหลังการตายของผูปวย
เมือ่ ผปู ว ยเขาสขู บวนการของความตาย สิง่ ทีค่ วรนำมาพิจารณามากสุดคือ
1. หยุด
- หยุดการใหยาทีไ่ มจำเปนทุกชนิด (เชน ยาบำรุง ยารักษาโรคเบาหวาน ความดัน ฯลฯ)
- หยุดการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ไมจำเปนทุกชนิด
2. ขอควรระวัง
- พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการใชยาที่จำเปน เชน ปรับเปลี่ยนจากการใหยาชนิดรับประทานมาเปน
ชนิดปดบนผิวหนังหรือฉีดเขาใตผวิ หนัง หรือเขาทางเสนเลือดดำ
- พิจารณาลดปริมาณสารน้ำที่ใหทางเสนเลือดดำ
- พิจารณาใสใจตอการดูแลระบบการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ สุขภาพชองปาก ตา ผิวหนัง
3. สิ่งที่ควรดำเนินการ
- วางแผนใหผูปวยกลับบาน (ถาเปนผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลและเปนความตองการของผูปวย
และครอบครัว)
- ตระเตรียมหองพักผปู ว ย ควรเปนหองสงบเงียบ
- ใหการค้ำจุนดูแลครอบครัว
- ใหการค้ำจุนดูแลคณะทำงานที่ดูแลผูปวย
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ลักษณะของการดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า น (Palliative Care in Home Setting)
-

มีโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองเพือ่ บรรเทาความทุกขทรมาน
ตองมีแพทยเขามาเกี่ยวของรวมในทีมงานอยางหลีกเลี่ยงไมได
ตองมีทมี งานพรอมเขารับสถานการณ
ใหการบำบัดความปวด
ผูปวยและครอบครัวถูกนำเขามารวมเปนหนวยหนึ่งของการใหการดูแล
มีการบริการดูแลทีบ่ า นไวพรอมสำหรับบริการ (ดูภาคผนวก)
มีการตระเตรียมสำหรับความตาย

ขอควรพิจารณาบางประการสำหรับนำมาใชปฏิบัติในการดูแลกอนผูปวยเสียชีวิตไมนาน (Some considerations for the end-of-life care last hours of life)
1. เกีย่ วกับยาแกปวดควรทำอยางไร? ผปู ว ยชวงเวลานีย้ งั ตองการยาแกปวดหรือไม
- ผปู ว ยยังคงตองการยาแกปวดอยถู งึ แมวา สภาพทัว่ ไปดูเหมือนวาไมสนองตอบตอการกระตนุ ใดๆ ก็ตาม
- ขนาดยาอาจตองลดลงถามีการขับถายปสสาวะลดลง
- ปรับเปลี่ยนวิธีการใหยาจากรูปแบบรับประทานไปเปนชนิดปดบนผิวหนัง ฉีดเขาใตผิวหนัง เสนเลือดดำ
หรือสวนเก็บหรือเหน็บทางทวารหนัก
2. ทำอยางไร ถาผปู ว ยมีภาวะสับสนเกิดขึน้
- ตรวจกระเพาะปสสาวะและลำไสตรง (ปสสาวะคัง่ หรืออุจจาระอุดตัน)
- ถาจำเปนตองใชยาใหพจิ ารณาใช haloperidol ไมควรใช diazepam หรือ midazolam
3. ตองทำอยางไรกับการใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ
- ถามีการใหสารน้ำทางเสนเลือดดำอยแู ลว พิจารณาลดอัตราการให ใหลดลง
- ถาไมมกี ารใหสารน้ำไวแตเดิม ใหผปู ว ยจิบน้ำตามตองการ รวมถึงใหการดูแลสุขภาพของชองปาก
- ถาครอบครัวผปู ว ยกังวลกับเรือ่ งใหสารน้ำ พิจารณาใหสารน้ำทางใตผวิ หนัง
4. ตองปฏิบตั อิ ยางไร ถาผปู ว ยมีไข
- ใชผาเย็นเปยกชื้นเช็ดตัว
- เปดพัดลมหรือใหอยูในหองที่มีเครื่องปรับอุณหภูมิ
- ใหยา paracetamol ทางใตผวิ หนังหรือเหน็บทางทวารหนัก (ถามี)
- โดยทั่วไปไมควรพิจารณาใหยาปฏิชีวนะ
5. ผูปวยจำเปนตองใหออกซิเจนหรือไม
- จำเปนถาผูปวยมีปญหาของการหายใจลำบากมากอน
6. เครื่องดูดเสมหะจำเปนไหมในกรณีเชนนี้
- โดยทั่วไปเครื่องชวยดูดเสมหะ นอกจากจะใชไมไดผลแลวยังทำใหผูปวยเกิดอาการปนปวนไมสบาย
มากขึน้
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7. การชวยดูแลสุขภาพชองปากควรกระทำอยางไร
- ใชทกี่ ดลิน้ ดามชอนหรือสอม ตะเกียบไม พันดวยผากอซทีเ่ ปยกชืน้ ทำความสะอาดชองปาก
- ใหสารหลอลื่นที่ละลายน้ำไดปายบนลิ้นที่เปนฝาหนา
8. ทำอยางไรกับเสียงครืดคราดในลำคอชวงผปู ว ยใกลเสียชีวติ (death rattle)
- อธิบายใหครอบครัวผูใกลตายเขาใจวาเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก สารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นตามปกติของคนเรา
แตผใู กลตายไมมแี รงพอจะกลืนได ไมใชอาการของการสำลักหรือมีของแปลกปลอมอะไรติดคอ การชวย
ดูดไมไดชว ยทำใหอะไรดีขนึ้ นอกจากเพิม่ ความรำคาญและลำบากแกผใู กลตาย
- ใหยากลมุ hyoscine (อาทิเชน Buscopan หรือ Scoporamine) ปองกันไวกอ น
- อยาใหสารน้ำแกผูใกลตายมากเกินไป
- ใหผูปวยอยูในทานอนราบและหันศีรษะไปดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นสามารถไหลออก
ไดสะดวก
- หลีกเลี่ยงการใชเครื่องดูดเสมหะ
9. ควรใหการดูแลดวงตาอยางไร
- ถาดวงตาไมสามารถปดไดสนิท ชวยหยอดน้ำเกลือธรรมดา (normal saline) 1-2 หยดที่ดวงตาทุกชั่วโมง
เพื่อปองกันการแหงของแกวตา
- ใชผา กอซปดทับตาทัง้ สองขาง
10. ใหการดูแลผิวหนังอยางไร
- ปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทุก 2 ชัว่ โมง
- ช ว ยขยั บ แขนขาโดยการช ว ยจั บ ยื ด และงอบริ เ วณข อ พั บ ต า งๆ เพื่ อ ป อ งกั น การหดเกร็ ง กระตุ ก ของ
กลามเนื้อและเอ็นยึด
- ใชทนี่ อนลม น้ำหรือไฟฟา รวมถึงหนังแกะทีม่ ขี นนมุ รองรับบริเวณทีม่ กี ารกดทับ
11. แกไขอาการที่กอใหเกิดความทุกขอยางไร?
- อาการชัก (fits) ใหใช diazepam 10 - 30 มก. IV
- เกิดความกลัวและกังวลอยางมากกับการเกิดภาวะตกเลือดหรือปญหาทางระบบหายใจอยางเฉียบพลัน
ใหใช midazolam 5 - 10 มก. SC/IV
- ความปวด / หายใจลำบากอยางเฉียบพลัน ใหเพิม่ morphine ดวยขนาดยา 50% ทีผ่ ปู ว ยไดรบั ในทุก 4 ชม.
ทาง SC/IV
- วิตกกังวลอยางเฉียบพลัน ให haloperidol 2.5 - 10 มก. SC/IV
(หมายเหตุ : IV = intravenous, SC = subcutaneous injection)

นอกจากนี้แลวในชวงเวลาเชนนี้การใหการบำบัดชนิดผสมผสาน (complementary therapy) บางชนิด
รวมดวยก็อาจชวยใหทุกสิ่งทุกอยางดีขึ้น ซึ่งประกอบดวย การสัมผัส (Touch), เสียง (Sound) และสุคนธบำบัด
(Aroma)
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เมื่อขบวนการของการตายไดเริ่มขึ้น สิ่งที่ตองปฏิบัติคือการใหความชวยเหลือค้ำจุนกับครอบครัวผู
กำลังจะตายดวยการ
1. ขอพบคนในครอบครัวผูใกลตายพรอมกันถาทำได
2. แจงใหทุกคนทราบวา เวลาที่ทุกคนไมอยากพบนั้นไดเริ่มตนและคงสิ้นสุดไมนานจากนี้ แตก็
ไมสามารถกำหนดไดแนนอนวาเวลาใดที่ความตายเกิดขึ้น
3. อธิบายใหรูถึงการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆของผูใกลตายและสิ่งที่คาดวาจะตองเกิดขึ้น
4. อธิบายใหรถู งึ วิธกี ารตางๆ ทีจ่ ะกระทำตอไป
5. แนะนำใหสลับหรือหมุนเวียนคนในครอบครัวใหอยูเปนเพื่อนขางเตียงผูกำลังจะตาย
6. ใหการดูแลแกสมาชิกทุกคนในครอบครัว
7. แสดงใหเห็นถึงความเปนหวง กังวล และพรอมเปนธุระใหทกุ ประการถาตองการ

มาตรการปฏิบตั หิ ลังการตายจบสิน้ ขบวนการ
1. โปรดจดจำไววา ความตายกอใหภาวะตกใจ สะเทือนใจเสมอไมวา จะมีการตระเตรียมหรือเตรียมการ
ตางๆ ไวอยางดีเพียงใดกอนหนาแลวก็ตาม
2. แจงคนในครอบครัวผูปวยวาความตายไดเกิดขึ้นเรียบรอยแลว
3. แสดงออกใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
4. งานสุดทาย
- จัดการกับรางผูตายตั้งแตชวยยืดแขนขาใหเหยียดตรง เอาสายและทอตางๆ ออกจากรางกาย
ผูตาย ทำความสะอาดรางผูตาย รวมถึงการตบแตงแผลตางๆ ใหเรียบรอย และชวยใสเสื้อผาให
ผตู าย
- ติดตอการฉีดยาศพ (ถาคนในครอบครัวตองการ)
- เขียนใบมรณะบัตร
- บอกขั้นตอนตางๆ ทางกฎหมายในการแจงตาย (รายละเอียดในภาคผนวก) การขนยายศพ การ
จัดงานศพ ถาคนในครอบครัวตองการความชวยเหลือและถาคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยูตอ
เปนคนชรา และเด็กทีข่ าดผอู ปุ ถัมภ อาจตองใหความชวยเหลือโดยชวยเหลือติดตอองคกรภาครัฐ
หรือเอกชนที่มีการดูแลดานนี้
5. ใหเวลาคนในครอบครัวอยูกับรางผูตายเพื่อแสดงความโศกเศราอยางเพียงพอ กอนเคลื่อนยายไป
ยังหองเก็บศพ
6. ในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทยสามารถบรรเทาความเจ็บปวดจาก
ความทรงจำของครอบครัวผูตายไดอยางมากดวยการแสดงถึงความเอาใจใสเปนกังวล ดวยการเดิน
ไปสงครอบครัวผูตายขณะเดินทางออกจากโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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ผูปวยที่โรคอยูในระยะลุกลามหรือระยะทายเกือบทั้งหมดจะมีการเสาะหาการดูแลรักษาดวยมาตรการ
ที่นอกเหนือจากเวชปฏิบัติของการแพทยแผนปจจุบัน (conventional medical practice) โดยเฉพาะผูปวยที่พัก
อาศัยอยูในประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีการบำบัดรักษาการปวยไขดวยแพทยแผนโบราณ หมอชาวบาน
การแพทยพื้นบาน (traditional medicine) มาตั้งแตเกิดมีอิทธิพลอยางมากกับผูปวยจำนวนหนึ่งถึงแมจะไมมี
สถิติที่บอกถึงการมีประสิทธิผลในการบำบัดโรคอยางเปนวิทยาศาสตร ดังนั้นจึงเปนความสำคัญอยางมากกับ
การไมแสดงการดูถกู การแพทยพนื้ บานในทุกสภาวการณและควรตองศึกษาใหรถู งึ ชนิดการบำบัดของการแพทย
ทางเลือก (alternative complimentary therapies) เหลานีใ้ หถอ งแท เพือ่ ใชเปนความรใู นการพูดคุยกับผปู ว ยและ
ครอบครัวอยางเปดเผยเมือ่ มีโอกาส
ปจจุบันมีการโฆษณากันในทุกรูปแบบถึงการบำบัดของการแพทยทางเลือกสำหรับบำบัดอาการตางๆ
รวมถึงการบำบัดโรคเรื้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพาต และโรคราย เชน มะเร็ง เปนตน ซึ่งการ
บำบัดมีตงั้ แต การฝงเข็ม (acupuncture) การบำบัดเพือ่ ใหเกิดความสมดุลในรางกาย (healing) การใชยาสมุนไพร
ชนิดตางๆ (herbal medicines) หัตถบำบัด (manual therapy-chiropractic, osteopathy, massage) โภชนะ
บำบัด (nutrition - ดวยการอดอาหารบางชนิด เพิม่ อาหารบางจำพวก การสวนทวารดวยกาแฟ รับประทานวิตามิน
ดวยขนาดยาที่สูงมาก กระดูกออนปลาฉลาม เห็ดบางชนิด รวมถึงสาหรายบางจำพวก) การบำบัดทางจิต
(psychotherapy-relaxation, intensive meditation, hypnotherapy) นอกจากนี้ ยังมีการนำเขาถึงวิธีการบำบัด
จากประเทศทางตะวันตก อาทิเชน homeotherapy, hyperoxygenation therapies, immunotherapy, naturopathy,
radionics, visualization หรือวิธกี ารของพืน้ บาน อาทิเชน รดน้ำมนต รับประทานน้ำมนต ถือศีลกินเจ เปนตน
การที่ผูปวยจำนวนมากเชื่อและเขาสูการบำบัดชนิดตางๆ ตามที่กลาวขางตนก็เพราะการโฆษณาที่
นาดึงดูดความสนใจ เปนตนวา เปนการบำบัดตามหลักธรรมชาติ ไมมีพิษ ไมกอใหเกิดผลลบหรือผลรายตอ
รางกาย เปนการบำบัดที่ครอบคลุมทั้งทางดานจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เปนการสงเสริมใหรับประทาน
อาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเปนอาหารสดไมผานกรรมวิธีการปรุงแตง ใชหลักการบำบัดที่ไมใชยาแผน
ปจจุบันแตใชหลักการของพลังหรืออำนาจทางธรรมชาติ (naturopathic principle) อาทิเชน อากาศ แสง น้ำ
ความรอน การนวด ทำใหผูปวยเกิดความหวังโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการบำบัดเปนการทำใหโรคราย
โดยเฉพาะกอนเนื้อรายลดขนาดลง
โดยความเปนจริงแลว การบำบัดกลุมนี้มีขอพึงสังวรมากมาย ซึ่งบางชนิดการบำบัดอาจกอใหเกิด
อันตรายโดยอาจทำใหถึงแกชีวิตได และเปนการบำบัดที่ยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมารองรับหรือพิสูจนได
ซึง่ ขอดอยตางๆ เทาทีพ่ บไดประกอบไดดว ย
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การดูแล

- เพิม่ คาใชจา ย เสียเวลาและเงินทอง
- เกิดความแตกแยกในการดูแล
- ปฏิเสธการบำบัดการแพทยแผนปจจุบนั หรือถูกบุคลากรทางการแพทยแผน
ปจจุบันปฏิเสธใหการบำบัดตอ

ดานรางกาย

- เกิดความเปนพิษตอรางกาย - มีการใชสารหนูผสมในยาหรือ cyanide ในพืช
บางชนิด
- การติดเชือ้ จากมาตรการบำบัด - HIV, hepatitis B (immune sera) amoebiasis
(colonic irrigation) septicemia, cerebral abscess (coffee enemas),
elctrolyte imbalance (coffee enemas),
chemical phlebitis (ozone),
neuropathy ( excess pyridoxine),
renal calculi (excess vitamin C),
orange discoloration (excess beta - carotene),
malnutrition (exclusion diets)
ไมมขี อ มูลสนับสนุน - ไมพบสวนสัมพันธระหวางอาหารเสริมกับการบำบัดมะเร็ง
การอางอิงยาและเภสัชวิทยาวารักษาโรคไดโดยไมมขี อ มูลทางวิทยาศาสตร
สนับสนุน
- การยืดหลักการการดูแลแบบองครวมกับการหายจากการปวยไข
ดานจิตใจ
- ถูกทำใหเขาใจวาเปนเพราะกรรมเกาจึงตองปวยไข เพิ่มความซึมเศราและ
เขาใจวาเปนความผิดของตนเมื่อโรคลุกลามมากขึ้น

บอยครั้งที่ผูปวยเสาะหาการบำบัดของการแพทยทางเลือก เมื่อการบำบัดแผนปจจุบันไมสามารถทำ
ใหดีขึ้นหรือหายได ผูปวยกลุมนี้ควรไดรับการใหความรูถึงผลดีผลเสียกับการละทิ้งการดูแล โดยเฉพาะการดูแล
ในรูปแบบประคับประคอง ตัง้ แตการใหขอ คิด เตือนสติ รวมถึงการใหกำลังใจ อาทิเชน
1. ใครคือผแู นะนำวา วิธกี ารบำบัดทีก่ ลาวถึงนัน้ ดี ทำใหโรคทีเ่ ปนอยหู ายได
2. มีขอ มูลทางวิทยาศาสตร หรือตัวอยางผปู ว ยทีร่ กั ษาโรคดวยมาตรการเหลานีแ้ ลวหายกีร่ ายทีย่ งั มีชวี ติ
อยแู ละ หรือสามารถแสดงตัวได
3. ชีวติ เปนของผปู ว ย การบำบัดรักษาในชวงเวลาเชนนี้ ไมมอี ะไรผิดหรือถูก ผปู ว ยควรใชพจิ ารณญาณ
สติ ไตรตรองใหสขุ มุ รอบคอบ ตัง้ แต
3.1 คาใชจา ยแพงหรือไม ถาตองกหู นีย้ มื สินมาใชเปนคารักษา ใหคดิ ถึงคนทีอ่ ยขู า งหลังอาจตองมา
รับภาระและลำบากกับการจายคืน
3.2 มีผลขางเคียงชนิดใดบาง
4. ถาหากยังยืนยันไปรักษา โดยละทิง้ การดูแลรักษาทีไ่ ดกระทำใหกไ็ มตอ ตาน แตขอใหระลึกไวเสมอ
วาถารสู กึ ไมดขี นึ้ ขอใหกลับมาใหดแู ลรักษาตอไป
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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ความตายของมนุษยคนหนึ่งนั้นเปนมากกวาความลมเหลวของระบบทางกายภาพของมนุษยคนนั้น
เนื่องจากสงผลกระทบตอจิตใจและสังคมรอบขางดวย ดังนั้นการดูแลผูปวยแบบองครวม (Holistic care) ให
บรรลุถึงความสำเร็จไดนั้น ตองคำนึงถึงปจจัยหลายดานตางๆใหครบ ไดแก ปจจัยดาน social, psychological,
physical, และ spiritual ซึ่งถามองในมุมที่เนนดานจิตใจของผูเผชิญความตายเปนหลัก ปจจัยที่มีความสำคัญ
มากคือSpiritual orientation (spiritual issues, spiritual needs, spiritual pain, spiritual care, spiritual practices and
nurturing) Spiritual care จึงไมสามารถแยกจาก Holistic care ได และยังถือเปนหัวใจของ Palliative care อีกดวย
อยางไรก็ตาม Spiritual care เปนสิง่ ทีเ่ ขาใจไดยากทีส่ ดุ ในขณะทีเ่ ปนสิง่ ทีถ่ กู ละเลยไดงา ยทีส่ ดุ ในทีน่ จี้ ะใชคำวา
“จิตวิญญาณ” แทนคำวา “Spiritual”
ในประเทศไทยการดูแลผูปวยแบบครบองครวม ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณมีแนวคิด
มาตั้งแตสมัยเริ่มกอตั้งการแพทยไทยแผนปจจุบัน ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก บิดาแหงวงการแพทยไทย ความวา “ฉันไมตอ งการใหเธอเปนเพียงหมอเทานัน้ แตฉนั ตองการ
ใหพวกเธอมีความเปนมนุษยดว ย” แตทา มกลางความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สังคมมีความคาดหวัง
แบบวัตถุนิยม การแพทยมีการพัฒนาตอบสนองตัวชี้วัดดานรูปธรรมมากขึ้น จนทำใหปจจุบันการดูแลผูปวย
แบบครบองครวมเสียสมดุลไป โดยเฉพาะมิตดิ า นจิตวิญญาณทีม่ กี ารใหความสำคัญลดลง
จิตวิญญาณมีอยูคูกันกับมนุษยมาตั้งแตเกิด คุนเคยกันจนถึงกับทำใหบางคนแยกแยะไมออกและ
ละเลยทีจ่ ะใหความสนใจ หรือรสู กึ เหมือนวารจู กั กับคำวาจิตวิญญาณดีทกุ คน แตกไ็ มสามารถหานิยามทีต่ รงกันได
จนบางครัง้ อาจมีความสงสัยวาจิตวิญญาณนัน้ เปนสิง่ ทีม่ อี ยจู ริงหรือไม อยางไรก็ตามถาผใู ดทีร่ สู กึ ไดวา นอกเหนือ
จากสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอกแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เปนพลังผลักดันอยูภายใน ซึ่งมีอิทธิพลตอจิตใจและ
การกระทำของเขาเชนกันแลว จิตวิญญาณยังมีอยจู ริงสำหรับคนผนู นั้

ความหมายของ “จิตวิญญาณ”
ปญหาสำคัญของการดูแลดานจิตวิญญาณ คือ การใหนิยามหรือความหมายและขอบเขตของคำวา
“จิตวิญญาณ” ถาการใหคำจำกัดความเกี่ยวโยงกับศาสนาจะทำใหเกิดความรูสึกวากีดกันตอผูที่มีความเชื่อที่
แตกตางไป ในทางตรงกันขามถาใหคำจำกัดความโดยไมมีความเกี่ยวโยงกับศาสนาก็อาจจะทำใหเกิดผล
ทำนองเดียวกันกับผูที่มีความศรัทธาในศาสนา
นิยามของ “จิตวิญญาณ” ในความคิดเห็นของคมู อื นี้ คือ การใหความหมายและคุณคา (ทัง้ ในดานบวก
และลบ) แกสิ่งตางๆ ที่ไดรับรู ซึ่งฝงอยูในสวนลึกของจิตใจของบุคคล และมีอิทธิพลและแรงผลักดันตอความ
รสู กึ ความคิด และการกระทำของบุคคลนัน้
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“จิตวิญญาณ” มีผลตอผปู ว ยระยะสุดทายอยางไร
ความศรัทธาตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือความเชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีด่ งี ามมีทยี่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจสามารถใหประโยชน
อยางมากตอผูที่อยูในภาวะตึงเครียดและกำลังเผชิญกับความสูญเสียเสื่อมสลาย ในกรณีของผูปวยระยะสุดทาย
ความศรัทธาดังกลาวสามารถทำใหจิตใจมีความมั่นคง ไมหวั่นไหว ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในชวงเวลาใกล
ความตาย ดวยการเนนใหยอมรับถึงธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงและความพลัดพรากสูญเสีย รวมทั้งใหเกิด
ความเขาใจในการจัดการอยางเหมาะสมกับความทุกขดวยการปลอยวาง
อยางไรก็ตาม “จิตวิญญาณ” ในกลุมคนบางกลุมที่มีบทบาทตอการใชชีวิตประจำวันในสังคม อาจ
กอใหเกิดปญหากับผูปวยระยะสุดทายไดเชนกัน เชน การที่ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อไดดังเคย
ไมสามารถติดตอหรือไปมาหาสูกับมิตรสหายในสังคมที่มีความเชื่อเดียวกันไดดังเคย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ที่เปนความเชื่อความศรัทธาที่ไมแพรหลาย

ความทุกข
“ทุกข” มาจากภาษาบาลี แปลตามศัพทไดวา ทนไดยาก นำมาใชเปนภาษาไทยในสองความหมาย
คือหมายถึงความรูสึกทุกข หรืออาจหมายถึงสภาวะทุกข คือภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายไป
เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้นเปลี่ยนแปลงไป ทำใหคงอยูในสภาพเดิมไมได ซึ่งเกี่ยวของกัน
คือสภาวะทุกขทำใหเกิดความทุกข
ความรูสึกทุกขเปนหนึ่งในความรูสึก (เวทนา) ซึ่งประกอบดวย ความรูสึกสุข ความรูสึกทุกข หรือ
ความรสู กึ เฉยๆ ความทุกขอาจจำแนกเปน 12 ชนิด ไดแก ทุกขจากการเกิด ทุกขจากการแก ทุกขจากการเจ็บปวย
ทุกขจากการตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญร่ำไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนสิ้นหวัง,
การประสบกับสิ่งซึ่งไมเปนที่รัก, การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก, การไมไดสิ่งที่ปรารถนา สรุปก็คือ รางกาย
และจิตใจนั้นเปนทุกขโดยสภาพอยูแลว
ความทุกขจากการตายเปนหนึง่ ในความทุกขทที่ กุ คนจะตองประสบ และความทุกขทางใจอันเนือ่ งจาก
ปญหาดานจิตวิญญาณนัน้ พบไดบอ ยในผปู ว ยระยะสุดทายและอาจเปนสาเหตุใหเกิดความทุกขชนิดอืน่ ๆ ตามมา
มีการศึกษาพบวามีความสัมพันธผกผันระหวางความมีสภาพจิตวิญญาณที่ดี (Spiritual well being) กับอาการ
ซึมเศราและความตองการเรงการตาย

ปญหาดานจิตวิญญาณ
ปญหาดานจิตวิญญาณของผูปวยที่เขาใกลวาระสุดทายนั้นอาจแบงตามความสัมพันธกับเวลาไดเปน
ปญหาในอดีต ปญหาในปจจุบนั และปญหาในอนาคต (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปญหาดานจิตวิญญาณ
เกี่ยวเนื่องกับอดีต
คุณคาและความหมายของชีวิต
คุณคาของความสัมพันธ
คุณคาของความสำเร็จ
ความทรงจำที่เจ็บปวดและนาอาย
ความรสู กึ ผิด เกีย่ วกับความลมเหลวหรือความไมสมหวัง
เกีย่ วเนือ่ งกับปจจุบนั
การแตกแยกระหวางบุคคล (จากการเปลีย่ นแปลงดานรางกาย จิตใจ และ สังคม)
ความหมายของชีวิต
ความหมายของความทุกข
เกีย่ วเนือ่ งกับอนาคต
กลัวความพลัดพราก
ความรูสึกสิ้นหวัง
ความรสู กึ ไรความหมาย
กังวลเกี่ยวกับความตาย

อาการของผูปวยที่มีปญหาดานจิตวิญญาณ
สืบเนื่องจากปญหาดานจิตวิญญาณที่ไมไดรับการแกไขสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ จึงแสดง
ความผิดปกติออกมาในรูปของปญหาทางกายหรือปญหาทางจิตใจ ดังนั้นอาการผิดปกติตางๆ ที่ไมดีขึ้นแมจะ
ไดรับการรักษาที่เหมาะสมแลวนั้นตองนึกปญหาดานจิตวิญญาณไวดวยเสมอ โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการ
เก็บตัวและซึมเศรา พึงระลึกเสมอวาปญหาดานจิตวิญญาณมักถูกบดบังดวยอาการทางคลินิก และมีผูปวยนอย
คนมากทีจ่ ะพูดตรงๆ ถึงปญหาดานจิตวิญญาณของตนเอง

การประเมินสภาพดานจิตวิญญาณ
จุดประสงคของการประเมินสภาพดานจิตวิญญาณของผูปวยก็เพื่อหาปญหา ทั้งนี้เพื่อใหทีมผูดูแล
สามารถทีจ่ ะตอบสนองอยางเหมาะสมตอความตองการดานจิตวิญญาณ (spiritual needs) ของผปู ว ย รวมทัง้ โอกาส
ในการพัฒนาใหดีขึ้น การประเมินควรทำบนพื้นฐานของความเชื่อถือศรัทธาของผูปวย เพือ่ ประโยชนของผปู ว ย
มีความตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ
ตัวอยางคำถาม
- ผมเห็นในแฟมประวัติวาคุณนับถือศาสนา.......ชวยเลาใหผมฟงเกี่ยวกับศาสนา.......จะไดไหมครับ
- คุณมีการนับถือศาสนาหรือมีความศรัทธาตอสิง่ ศักดิห์ รือไม ชวยเลาใหผมฟง ไดไหมครับ
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- คุณคิดวาความศรัทธาในศาสนาหรือสิ่งศักดิ์ที่คุณเคารพใหประโยชนอยางไรตอตัวคุณบางครับ
- ถาจะใหชว ยเกีย่ วกับเรือ่ งอะไรทีเ่ กีย่ วกับศาสนาทีค่ ณ
ุ นับถืออยู บอกไดเลยครับ
- ถามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาที่คุณนับถือที่เราควรรูเพื่อปรับปรุงการดูแลคุณใหดีขึ้น ชวยบอก
ดวยนะครับ
- ถาคุณอยากจะคุยกับใครเปนพิเศษเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ บอกไดเลยครับ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ องผใู หการดูแลดานจิตวิญญาณใหแกผปู ว ยระยะสุดทาย มีดงั นีค้ อื
1. เขาใจการดูแลผูปวยดานจิตวิญญาณและมีเจตนาดีตอผูปวย
2. สรางความสัมพันธและสือ่ สาร
3. มองหาปญหา
4. มองหาทางพัฒนา
5. ยอมรับผลทีไ่ ดรบั
การปฏิบัติควรตั้งวัตถุประสงคไวเพื่อใหผูปวยมีโอกาสพัฒนาตนเองจนถึงจุดที่สูงที่สุดตามศักยภาพ
ของผปู ว ยแตละคน ซึง่ ไมเทากัน และคาดเดาไดยาก ดังนัน้ ควรยอมรับและพอใจกับผลทีเ่ กิดขึน้ หากกระบวนการ
ดูแลไดกระทำครบถวนสมบูรณแลว ผูปวยจะเริ่มพัฒนาจากการที่มีความอบอุนใจยอมรับและไวใจการดูแล
รักษาจากบุคลากรทางการแพทยกอน แลวจึงเริ่มทำใจยอมรับในการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนอยางตรงไปตรงมา
และเปดเผย ตอมาถามีความเขาใจมากขึ้นก็จะเริ่มยอมรับในชีวิตวาทุกๆ ชีวิตที่ตองมีการเกิดแกเจ็บตายเปน
ธรรมดา ถาผูปวยมีปจจัยที่เกื้อหนุนเพียงพออาจเขาถึงความเขาใจธรรมชาติอยางถองแท ถึงขั้นลงใจยอมรับได
อยางแทจริงถึงลักษณะของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีความไมแนนอน ไมคงที่ และไมสามารถควบคุมไดเปนที่ตั้ง
ไมนา ยึดถือไว ซึง่ จะเปนจุดทีจ่ ติ ใจมีความสะอาด สวาง สงบ และสันติ คืออิสระจากการยึดโยงและปราศจาก
ดิน้ รนทัง้ ปวง ขัน้ ตอนพัฒนาสภาพดานจิตวิญญาณของผปู ว ย (ซึง่ ไมเทากันทุกคน) พอสรุปไดดงั นี้
1. ยอมรับบุคลากร (อนุ ใจ)
2. ยอมรับการเจ็บปวย (ทำใจ)
3. ยอมรับชีวติ (เขาใจ)
4. ยอมรับธรรมชาติ (ปลงใจ)
ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเขาใจและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะขัดขวางศักยภาพของผูปวยในการ
พัฒนาสภาพดานจิตวิญญาณของตน ผูที่ดูแลจิตใจของผูปวยไดดีที่สุดก็คือตัวของผูปวยเอง
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Palliative care นั้นครอบคลุมถึงการดูแลความโศกเศราและผลกระทบจากการสูญเสียหลังความตาย
ของผูปวย ที่เกิดกับบุคคลในครอบครัวของผูปวยดวย Grief and Bereavement เปนคำศัพทที่ผูดูแลดาน
Palliative care ควรรูจัก “Bereavement” หมายถึง การสูญเสียบุคคลใกลชิดอันเปนที่รัก ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยา
ในดานตางๆ กับผสู ญ
ู เสีย “Grief” หมายถึง อารมณความรสู กึ ทุกขโศกอันเปนผลมาจากความสูญเสียนัน้
เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้น การไดรับความเห็นอกเห็นใจและกำลังใจจากเพื่อนฝูงญาติมิตร เมื่อเวลา
ผานไป จะชวยเยียวยาใหผูที่เกี่ยวของสามารถจัดการกับความสูญเสียนั้นใหผานพนไปไดดวยดีเปนสวนใหญ
ทั้งนี้ผูดูแลดาน Palliative care ควรที่จะสามารถแยกแยะระหวางปฏิกิริยาที่เกิดจากความสูญเสีย ที่ปกติและ
ผิดปกติได ซึ่งจะนำไปสูการชวยเหลือที่เหมาะสมและทันเวลา อยางไรก็ตามบนความแตกตางและหลากหลาย
ของสังคมในปจจุบันการที่จะลงความเห็นวาความโศกเศราที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาที่ปกติหรือผิดปกติไมใช
เรื่องงายที่จะใหชี้ชัดลงไป

ความโศกเศราปกติ (Normal grief)
เราสามารถแบง Grief ออกเปนระยะตางๆ ตามชวงเวลาที่เกิด ซึ่งเรียกวา Phase of Grief ไดแก
Anticipatory grief, Acute grief, Chronic phase of normal grief และ Resolution phase
Anticipatory grief เปนอารมณความรูสึกโศกเศราที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการเจ็บปวยชวงสุดทาย
กอนผูปวยเสียชีวิต ซึ่งเปนชวงที่ทุกคนเริ่มตระหนักแลววาการตายกำลังจะมาถึง ปฏิกิริยาที่เกิดกับผูที่เกี่ยวของ
ไดแก อาการที่เกิดจากความกังวลและอารมณโกรธ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้น Anticipatory grief พบไดบอ ยในกรณีทผี่ ปู ว ยไดรบั การดูแลอยทู บี่ า นหรือมีชว งเวลาปวยระยะสุดทายสัน้ ๆ มีหลักฐาน
วาการเกิด Anticipatory grief รวมกับการไดรับสัญญาณเตือนที่เพียงพอ และมีชวงเวลาเตรียมใจพอสมควร
อาจนำไปสูการปรับตัวไดดีกวากรณีทั่วๆไป Anticipatory grief อาจมีปฏิกิริยารุนแรงในกรณีที่การเจ็บปวยนั้น
รุนแรง กะทันหันไมคาดคิด หรือกรณีเกิดกับผตู ายมีอายุนอ ย
Acute grief เปนอารมณความรูสึกโศกเศราของผูดูแลหรือครอบครัวของผูปวย ที่เกิดขึ้นหลังจาก
ผูปวยเสียชีวิต ปฏิกิริยาตางๆ มักเริ่มเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาเปนชั่วโมง แตอาจเริ่มชาเปนหลายๆ วันก็ได
ซึ่งอาจเนื่องดวยปจจัยดานรางกาย (ความเหนื่อยลา เจ็บปวย) หรือดานสังคม (จัดการเอกสาร จัดการงานศพ)
อยางไรก็ตามถาเริ่มเกิดปฏิกิริยาขึ้นชากวา 2 สัปดาห เรียกวา Delayed grief พบวาอาจมีแนวโนมที่จะมีอาการ
รุนแรงหรือเรื้อรังไดมากกวาปกติ ชวงระยะของ Acute grief มักจะนานประมาณ 6 สัปดาห หรือนานกวานั้น
เล็กนอย
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ปฏิกิริยาของ Acute grief มักนำดวยอาการ นิ่งอึ้งในชวงแรก (shock and numbness) แลวจึงตามมา
ดวยอาการอืน่ ๆ ทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Acute grief reaction
Shock, numbness, unreality
Anxiety
Agitation
Aimless activity, inactivity
Anger
Preoccupation
Depressive symptoms, including guilt

Crying
Anorexia
Diarrhea
Palpitation
Fatigue
Insomnia
Symptoms similar to the diseased

การใหกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจเปนสิ่งที่สำคัญยิ่งตอญาติผูสูญเสีย รวมทั้งการใหความเขาใจ
วา ความเศราโศกเสียใจและปฏิกิริยาตางๆ อันเกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักและผูกพันไปนั้นเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได
Chronic phase of normal grief มักกินเวลาเพียงไมกเี่ ดือน หรืออาจนานไดถงึ สองป ใน Chronic phase
จะมีลักษณะอาการเหมือนกับระยะ Acute grief รวมกับอาการ เฉยชา เก็บตัวไมเขาสังคม และ ซึมเศรา รวมทั้ง
อาจมีอาการกังวล อาการนอนไมหลับและความรูสึกไรจุดหมายรวมดวย ควรใหการชวยเหลือดูแลในลักษณะ
ของการสนับสนุนดานจิตใจ โดยพยายามไมใหเกิดมีการตัดสินวาถูกหรือผิด ทั้งนี้เพื่อชวยใหมีการระบายความ
รสู กึ จริงๆ ทีเ่ กิดขึน้ การเขารวมกลมุ กับผสู ญ
ู เสียอืน่ ๆโดยมากจะเกิดประโยชนในระยะนีด้ ว ย สิง่ ทีส่ ำคัญอีกประการ
คือการสนับสนุนใหผูสูญเสียไมปดกั้นความรูสึกเศราโศก ทั้งนี้เพื่อใหอารมณความรูสึกตางๆไดถูกกำหนดรู
ตามความเปนจริง ซึ่งจะคอยๆ หายไปในชวงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจใชการอธิบายเหตุผลประกอบใหเกิด
ความเขาใจและยอมรับดียิ่งขึ้น
Resolution phase เปนระยะกอนที่จะกลับสูสภาวะปกติอีกครั้ง สังเกตไดจากมีการจัดระเบียบการ
ใชชีวิตใหม เริ่มมีจุดมุงหมายของชีวิตหรือมีเปาหมายของงานที่ทำ ในขณะเดียวกันกับที่อาการตางๆ ของความ
โศกเศราทั้งทางรางกายและจิตใจเริ่มลดลงใหเห็น ผูสูญเสียจะสามารถระลึกถึงผูที่ถึงแกกรรมไดโดยไมมีความ
รูสึกผิดหรือวิตกกังวล ผูสูญเสียหลายคนจะรูสึกถึงความมั่นคงของอารมณและความมีวุฒิภาวะดานจิตใจมากขึ้น
หลังจากไดผานกระบวนการของความโศกเศราหลังการสูญเสียอยางเหมาะสม
ปฏิกริ ยิ าจากการสูญเสียบุคคลใกลชดิ ทีผ่ ดิ ปกติ (Abnormal bereavement reactions)
ปฏิกิริยาความโศกเศราหลังการสูญเสียบุคคลใกลชิดที่กินเวลานาน รุนแรงมาก หรือมีความแตกตาง
จากกรณีทวั่ ไป อาจเรียกไดวา ผิดปกติ อยางไรก็ตามยังไมมกี ารกำหนดถึงความหมายของปฏิกริ ยิ าดังกลาวทีถ่ อื วา
ปกติไวอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน แตก็มีการรวบรวมปจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาความโศกเศรา
หลังความสูญเสียทีผ่ ดิ ปกติไว ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 Risk factors for poor bereavement outcome
High initial distress with depressive symptoms
Unanticipated death
Death of child
Inhibited grief
High dependency on the deceased
Other concurrent significant stresses
Poor social supports
Poor response to previous losses
History of psychiatric illness, depression
ความโศกเศราหลังการสูญเสียบุคคลใกลชิดที่ผิดปกติ (Abnormal bereavement) พอแจกแจงไดเปน
ชนิดตางๆ ไดแก Inhibited bereavement, distorted bereavement, และ chronic bereavement
Inhibited bereavement ในผูใหญถาปฏิกิริยาความโศกเศราที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียไมมีการ
แสดงออกมาใหเห็นเลย หรือแสดงออกนอยมากนั้น สวนใหญมักถือวาเปนสิ่งผิดปกติ อาจสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางไมดีตอการดำเนินชีวิตได อันเนื่องมาจากความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่
ทำใหนึกถึงผูที่เสียชีวิต ซึ่งจะทำใหความสัมพันธกับสังคมรอบขางในสวนที่เกี่ยวของกับผูเสียชีวิตถูกทำลายลง
มักเกิดรวมกับความกังวล หงุดหงิด และซึมเศรา การดูแลมักเปนลักษณะของการใหคำปรึกษาและคำแนะนำ
มากกวาการรักษาดวยยา เรียกวา Program of guided mourning ซึ่งเปนวิธีการบำบัดโดยใหผูสูญเสียนึกถึงตัว
ผูเสียชีวิต รวมกับการทบทวนถึงความผูกพันที่มีตอผูเสียชีวิต ทั้งที่ยังรูสึกเจ็บปวดตอเรื่องดังกลาวอยู ทั้งนี้เพื่อ
ใหไดระบายและแสดงออกถึงความวิตกกังวล ความรูสึกผิด หรือความโกรธตางๆซึ่งเมื่อนำมาสะทอนใหผู
สูญเสียไดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเหมาะสมจะเปนประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อเปนมุมมองที่ไดจาก
สมาชิกในครอบครัวดวยกัน
Distorted bereavement เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการสูญเสียที่มากเกินปกติ ที่พบไดบอยสองชนิด
ไดแก โกรธมากเกินปกติ (Extreme angry) และรูสึกผิดมากเกินปกติ (Extreme guilt) มักจะเกิดในกรณีที่
ผูสูญเสียเปนผูที่ตองพึ่งพิงผูตายอยางมาก ซึ่งอาจเปนไดทั้งดานรางกาย ดานจิตใจหรือทั้งสองดาน หรืออาจ
เกิดในกรณีที่เกี่ยวกับความรูสึกถึงการละทิ้งที่ไมสมควร ชนิดของความรูสึกที่ผิดจะมีลักษณะที่มีความรูสึกผิด
อยางตอเนื่องรวมกับการโทษตัวเอง
Chronic bereavement หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Unresolved grief มีลักษณะที่อาการตางๆ
ของ Acute grief ไมหายไปในเวลาทีส่ มควร ซึง่ มีปจ จัยเสีย่ งทีท่ ำใหเกิดขึน้ ไดหลายอยาง ดังตารางที่ 2 ผสู ญ
ู เสีย
อาจจะแสดงอาการวิตกกังวล รวมทั้งมีความวิตกจริตเกี่ยวกับสุขภาพของตน (Hypochondria sis) และมักพบ
อาการซึมเศรา แตมีสวนนอยที่กลายไปเปนอาการซึมเศรารุนแรง (major depression) หรือมีความคิดที่จะฆา
ตัวตาย
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การรักษา
ผูสูญเสียสวนใหญแลวไมตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และมักคืนสูสภาพปกติไดโดยอาศัยการ
เยียวยาจากครอบครัว จากเพือ่ นฝูงและดวยเวลา
กอนการเสียชีวิต
การดูแลภาวะความโศกเศราอันเนื่องดวยการตายนี้สมควรเริ่มตั้งแตกอนผูปวยจะเสียชีวิต ผูปวย
และครอบครัวควรไดรบั ขอมูลอยางตรงไปตรงมาเกีย่ วกับการพยากรณโรค ซึง่ ควรจัดใหมกี ารพบปะกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัวและผดู แู ลเพือ่ การเตรียมตัวเผชิญหนากับความสูญเสียทีใ่ กลเขามา ในบางโอกาสอาจสามารถ
ที่จะทราบไดลวงหนาไดวาใครที่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวหลังประสบกับความสูญเสียและการพลัดพรากไดไมดี
(Bereavement difficulties) ซึ่งสมควรไดรับการนำเขารวมโครงการ อาทิ เชนปรึกษานักจิตวิทยา เพื่อการ
ช ว ยเหลื อ และให คำแนะนำเป น พิ เ ศษ ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด มี ก ารวิ จั ย แบบ Randomized controlled trial เกี่ยวกับ
โครงการในลักษณะเชนนีด้ ว ยรูปแบบตางๆ อยางกวางขวาง
ชวงระหวางการเสียชีวิต
เมื่อมีการคาดการณลวงหนาถึงวันที่ผูปวยอาจจะเสียชีวิตแลว ควรแจงใหครอบครัวทราบ รวมทั้ง
สนับสนุนใหครอบครัวมารวมอยูในเหตุการณในวันดังกลาวดวย เพื่อใหไดมีโอกาสมีสวนรวมหรือมีสวน
ในการชวยเหลือในกระบวนการตายของผูปวย ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอมรับความจริงที่กำลังเกิดขึ้น หลังจาก
การเสียชีวิตของผูปวยควรสนับสนุนใหครอบครัวไดอยูกับรางของผูเสียชีวิตนั้นสักพักหนึ่ง อาจเปนเพียงการ
นั่งอยูอยางสงบ หรืออาจมีการพูดลา หรือแมแตการสัมผัสเพื่อแสดงความอาลัยตางๆ ก็เปนสิ่งที่กระทำได ควร
เปดโอกาสใหญาติผูเสียชีวิตที่ตองการมีสวนรวมในการจัดการกับรางผูตายเขามีสวนรวม เชนการจัดทาทาง
การทำความสะอาด การตกแตงรางกาย การแตงกาย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีการเสียชีวิตที่บาน
ขณะเดียวกันควรใหกำลังใจดวยเหตุผล โดยเนนเรื่องการชี้ใหเห็นถึงการพนทุกขของผูตาย อยางไรก็ตามควร
เปดโอกาสใหญาติเหลานั้นไดมีโอกาสติดตอกับบุคลากรทางการแพทยไดอีกในภายหลัง เพื่อชวยแกไขปญหา
หรือตอบขอสงสัยกังวลใจตางๆ ทีย่ งั คางคาใจอยู
ภายหลังการเสียชีวิต
ควรพยายามติดตอกับครอบครัวผูตายเพื่อติดตามผล อาจเปนทางจดหมาย หรือโทรศัพทเพื่อให
ครอบครัวรูสึกไดถึงความหวงใย รวมทั้งชวยใหสามารถพบความผิดปกติ (Abnormal bereavement) ได ซึ่งถา
ในกรณีที่รุนแรงก็จะสามารถสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญไดแก counselor หรือ psychiatrist ไดอยางเหมาะสม
และทันเวลา หรือการใช การเขารวมกลุมชวยเหลือกันเองระหวางผูสูญเสีย (Bereavement self-help group)
ก็อาจจะเปนประโยชน อยางไรก็ตามแพทยประจำครอบครัวของผูสูญเสียเองควรจะมีบทบทสำคัญที่จะชวย
ตัดสินไดวาจำเปนตองใหการชวยเหลืออื่นๆ อีกหรือไม การจัดงานรำลึกถึงผูจากไปปละหนึ่งถึงสองครั้งโดย
หนวย palliative care เปนอีกสิ่งที่นาจะไดประโยชนมากในการติดตามผล รวมทั้งควรมีกระบวนการในการ
ทบทวนการทำงานของหนวยงานเกี่ยวกับการดูแลดาน Grief and Bereavement เปนประจำสม่ำเสมอ เกี่ยวกับ
ขีดความสามารถของหนวยและความตองการของครอบครัวผูตาย ซึ่งจะชวยเพิ่มความรูและประสิทธิภาพ
ในการบริการใหดียิ่งขึ้น
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Bereaved children เด็กเมื่อตองเผชิญกับการเสียชีวิตของบุพการีมักจะตองการการดูแลเปนพิเศษ
โดยเฉพาะในชวงวัย school age ซึ่งอาจจะยิ่งเปนปญหามากขึ้นเปนทวีคูณกรณีบิดาหรือมารดาผูที่ยังมีชีวิตอยู
กลับจมอยูกับความทุกขโศกอยางรุนแรงเสียเอง การวางแผนรับมือลวงหนาจึงเปนการเตรียมตัวที่ดีใหกับเด็ก
เพือ่ ใหพรอมรับมือกับการตายของบุพการี เนือ่ งดวยปกติแลวบุพการีจะเปนผใู หคำแนะนำและคำอธิบายกับเด็กๆ
เมือ่ มีปญ
 หา ดังนัน้ เมือ่ บิดามารดาเปนผเู สียชีวติ การใหความชวยเหลือเด็กในกรณีนจี้ งึ ตองการผเู ชีย่ วชาญเฉพาะ
ที่ทำหนาที่ในการใหคำแนะนำ ปฏิกิริยาของเด็กตอการสูญเสียนั้นอาจออกมาในรูปของการมีปญหาดานความ
ประพฤติและวินัย อาการอื่นๆ ที่พบรวมดวยมีทั้งอาการทางกายและอาการทางจิตใจ ความรูสึกไมมั่นคง ความ
โกรธ และความรูสึกผิดพบไดบอย การติดตามเด็กที่ประสพกับการสูญเสียบุพการี พบวามีแนวโนมที่จะมีการ
ปรับตัวดานพฤติกรรมไมดซี งึ่ รบกวนการเขาสังคมและการศึกษา ในกรณีดงั กลาวสมควรไดรบั การใหคำปรึกษา
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มีผูปวยภูมิคุมกันบกพรองนอยรายมากที่หลังจากติดเชื้อ HIV แลวโรคไมลุกลามภายในระยะเวลา
ไมกี่ป ถึงแมปจจุบันจะมียาควบคุมไดดีขึ้นก็ตาม AIDS ถูกพิจารณาใหเปนโรคที่อันตรายถึงแกชีวิตเสมอ จึงมี
ความเหมาะสมและจำเปนกับการพิจารณาใหมีถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองหลากหลายชนิดไวบริการ
ดวยความออนไหวตอทั้งทางดานจิตใจตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ในชวงระยะเริ่มแรกที่มีการระบาดของ AIDS เนื่องจากการดูแลรักษาแบบประคับประคองไดรับการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อไวสำหรับดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายเปนการเฉพาะ จึงมีความคิดเห็นวาการดูแลรูปแบบนี้
ถูกพิจารณาวาเปนมาตรการที่แสดงถึงการยอมแพตอการรักษา ดังนั้นจึงควรพิจารณาจัดหารูปแบบการดูแลที่
เหมาะสมที่แตกตางกันออกไป แตโดยความเปนจริงแลว ความตองการการดูแลรักษาแบบประคับประคองของ
ผูปวย AIDS นั้นคลายคลึงกับผูปวยโรคมะเร็งเพียงแตมีปญหาทางการแพทยบางประการที่แตกตางกันออกไป
และการดูแลตองการถึงความออนไหวและความเหมาะสมกับดานภาวะจิตใจและวัฒนธรรมของผูปวย ซึ่งขอ
โตแยงตางๆ ทีถ่ กู พิจารณาวาผปู ว ยทัง้ สองกลมุ นีม้ คี วามคลายคลึงกันนัน้ ประกอบดวย
ผปู ว ยAIDS เปนกลมุ ผปู ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวามาก
- แตก็ไมไดมีอายุนอยกวาผูปวยที่ใกลตายจากโรคมะเร็งที่ตองการบริการการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคองอยางเดนชัด
z ผป
ู ว ย AIDS ยังคงตองมีการบำบัดโรคที่เปนอยูอยางจริงจัง
- เชนกันที่ผูปวยโรคมะเร็งสวนมากก็อยูในสภาวะเดียวกัน
z ผป
ู ว ย AIDS จะไมละทิ้งความหวังในการหายปวยจนกวาเขาสูชวงทายของการเจ็บไข
- เชนเดียวกันทีผ่ ปู ว ยโรคมะเร็งสวนมากโดยเฉพาะผทู อี่ ยใู นวัยหนมุ สาว จะมีความรสู กึ เชนนี้
z การยอมรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง หมายถึง การยอมแพ
- การดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนการดูแลแบบองครวมดวยหลากหลายมาตรการ ซึง่ เกีย่ วของ
กับการแกไขปญหาทางดานรางกายและจิตใจ ไมใชทางเลือกทางการแพทยที่ออนปวกเปยกที่ถูกนำมาใชเมื่อ
การบำบัด anticancer หรือ antiviral ถูกพิจารณายับยั้ง แตเปนการดูแลที่สามารถถูกนำมาผสมผสานใชแกผูปวย
กอนหนาการเขาสูระยะสุดทายของโรคไดเปนเวลายาวนาน
z ผป
ู ว ย AIDS ตองการไดรับรูขอมูลการปวยไขและเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการรักษา
- สิง่ ทีต่ อ งการเหลานีค้ วรไดรบั การปฏิบตั สิ ำหรับผปู ว ยทุกราย ไมวา จะอายุเทาใด ถาบรรลุนติ ภิ าวะ
มีสติสมั ปชัญญะบริบรู ณ โดยไมคำนึงวาจะปวยดวยโรคอะไร ไมวา จะเปนมะเร็งหรือAIDS
z

โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

91

ผปู ว ย AIDS ใสใจกับเรื่องคุณภาพชีวิต
- การดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนการดูแลที่เนนใหถึงการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตมากที่สุด
z ผูปวย AIDS มีภาวะหวนคืนของการติดเชื้อที่คุกคามชีวิตอยางเฉียบพลันและตองการถึงการดูแล
รักษาอยางทันทีทันใด
- ผปู ว ยโรคมะเร็งก็ทกุ ขทรมานจากปญหาตางๆ ทางการแพทยทตี่ อ งการถึงการดูแลชนิดเฉียบพลัน
ที่คลายคลึงกัน (เชน ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกินปกติ กระดูกหักจากพยาธิสภาพที่เปนอยูและภาวะอุดตัน
ของลำไส)
z ในผป
ู ว ย AIDS ไมอาจพยากรณโรคไดอยางชัดเจน
- ผูปวยโรคมะเร็งบางรายก็ไมอาจทำนายถึงการพยากรณโรคไดอยางแนชัด หากหลีกเลี่ยงกับการ
กลาวถึงโรคฉวยโอกาสชนิดตางๆ (opportunistic infections) แลว การทำนายถึงการพยากรณโรคแกผูปวย
AIDS คอนขางจะแนนอน
z ผป
ู ว ย AIDS ทุกขทรมานจากความปวดที่ไมสนองตอบตอยาแกปวด
- การควบคุมความปวดตองการถึงการยึดมั่นตอหลักเกณฑในการใชยาแกปวด รวมถึงยาแกปวด
กลมุ adjuvants และการใสใจกับปจจัยตางๆ ทีก่ อ ใหเกิดความทุกข ซึง่ อาจเปนตัวการทีท่ ำใหความปวดรุนแรงขึน้
z หนวยงานที่ใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองกลัว AIDS
- มีความเปนไปไดในชวงแรกที่มีการระบาดของ AIDS เพราะความรูในดานโรคนี้ยังไมดีพอ
แตสถานการณในปจจุบันไดเปลี่ยนไป บุคลากรทางการแพทยที่ทำงานในดานนี้ นอกจากไมกลัวยังพรอมที่จะ
ใหความชวยเหลืออยางเต็มที่และเต็มใจ
z ปจจัยทางดานจิตใจและสังคมมีความแตกตางเปนการเฉพาะในผูปวย AIDS
- พบวาปจจัยดานจิตใจและสังคมที่เกิดกับผูใกลตายที่มีอายุนอยไมมีความแตกตางไปจากที่เกิดกับ
ผูปวยโรคมะเร็งที่สูงอายุ และยังคลายคลึงกันไมวาจะเปนกับพวกติดเชื้อ HIV ของกลุมชายรักรวมเพศหรือจาก
การฉีดยาเขาเสนเลือดดำ สิ่งที่การดูแลรักษาแบบประคับประคองตองมีคือบุคคลที่ทำงานในดานนี้ตองมี
ความชำนาญ และมีบุคลิกภาพที่แนใจวาสามารถใหถึงการชวยเหลือค้ำจุนและการบำบัดดวยกิริยาทาทีที่เปยม
ดวยความพอเหมาะทางดานจิตศาสตรและทางดานวัฒนธรรมของผูปวย
z

เปาหมายของการดูแลรักษาแบบประคับประคองคือการใหถึงการบรรเทาและหรือปองกันความทุกข
ทรมาน สาเหตุที่กอใหเกิดความทุกขทรมานในผูปวย AIDS สามารถแบงแยกเปนประเภทตางๆ ในรูปแบบ
เดียวกันกับทีเ่ กิดกับผปู ว ยโรคมะเร็ง และแตละประเภทไดรบั การบำบัดใหดขี นึ้ ตามตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงถึงลักษณะปญหาของความทุกขทรมานและสวนประกอบของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ที่นำมาใช
ความทุกขทรมาน
ความปวด
+ อาการอืน่ ๆ ทางดานรางกาย
+ ปญหาทางดานจิตใจ
+ ความยากลำบากทางดานสังคม
+ ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
+ ความกังวลตอจิตวิญญาณ/ปญหาคางคาใจ
= ความทุกขทรมานทัง้ หมด
(Total Suffering)

การดูแล
ใหการบำบัดตอความปวด
และอาการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดกับรางกาย
และปญหาตางๆ ทางดานจิตใจ
และความยากลำบากดานสังคม
และปจจัยตางๆ ทางดานวัฒนธรรม
และความกังวลตอจิตวิญญาณ/ปญหาคางคาใจ
= การดูแลทุกสิง่ ทุกอยางของการดูแลแบบประคับประคอง
(Multidisciplinary Palliative Care - Total Care)

เสนทางการดำเนินโรคของ AIDS
เสนทางการดำเนินโรคจนเขาสูระยะสุดทายของการติดเชื้อ HIV นั้นมีความหลากหลาย โดยตั้งแต
ไมกเี่ ดือนไปถึง 2-3 ป ถาหากไมไดรบั การบำบัดอยางเต็มที่ การทำ serial CD4 lymphocyte counts ซึง่ มีประโยชน
ตอการใชเปนเครือ่ งมือในการพยากรณโรคและแบงกลมุ ผปู ว ยพบวามีประโยชนนอ ยมากสำหรับผปู ว ยเฉพาะราย
เหตุผลแรกของความยุงยากในการใหถึงการพยากรณโรคแกผูปวยเฉพาะรายก็คือการดำเนินโรคถูกทำใหสะดุด
โดยการติดเชื้อฉวยโอกาสอยางซ้ำซาก ซึ่งการติดเชื้อเชนนี้บางครั้งคุกคามถึงชีวิต ทั้งๆ ที่มีการแกวงอยางมาก
กับการดำเนินโรค AIDS แตกส็ ามารถจัดแบงระยะของการคืบหนาของการปวยไขไดเปน 4 กลมุ ใหญคอื
- ระยะแรก (early stage)
* เพิ่งไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคAIDS
* มีการสนองตอบตอ antiviral therapy และการบำบัดภาวะติดเชือ้ ตางๆ
* มีการฟนตัวดานการทำงานของอวัยวะในรางกายและน้ำหนักตัว
- ระยะคืบหนา (progressive stage)
* เพิ่มชนิดและความถี่ของการติดเชื้อ
* เพิ่มอุบัติการณในการบำบัดอาการขางเคียงตางๆ
* มีภาวะน้ำหนักตัวลดลงอยางตอเนื่อง
* มีภาวะออนเปลี้ยเพิ่มขึ้นและคงอยูยาวนาน
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
* สามารถทำงานและทำกิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวันไดเพียงบางประการ
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- ระยะโรคลุกลาม (advanced stage)
* มีภาวะติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปนอยางตอเนื่อง รวมกับมีการสนองตอบตอการบำบัดอยางจริงจังที่
ลดลง
* มีภาวะออนเปลี้ยและออนเพลียอยางรุนแรงโดยมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน
* อาจมีปญ
 หาดานประสาทวิทยา [อาทิเชน สมองเสือ่ ม (dementia) ตาบอด]
* ควรหยุดชนิดการบำบัดที่มุงตรงและจริงจังตอตัวโรค (active treatment) และปรับเปลี่ยนมาเปน
การบำบัดในรูปแบบประคับประคอง
- ระยะสุดทาย (terminal stage)
* ตองอาศัยผูอื่นชวยกระทำในทุกสิ่งทุกอยาง
* สามารถคาดหมายไดวาความตายจะเกิดขึ้นภายในชวงเวลาไมกี่วันถึง 2-3 เดือน
* การดูแลทั้งหมดมุงที่ทำใหผูปวยรูสึกสบาย

การนำเอาการดูแลรักษาแบบประคับประคองเขารวมในการบำบัดผูปวย AIDS
อุปสรรคเดียวที่เขมแข็งหรือสำคัญสุดในการทำใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองไมไดรับการ
พัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพสำหรับผปู ว ย AIDS คือ ความเชือ่ ทีว่ า การดูแลรักษาแบบประคับประคองเปน “ทางเลือก
ที่ออนปวกเปยก” และถูกนำมาใชเมื่อมาตรการบำบัดตางๆ ที่ใชอยูเดิมลมเหลวและยังเปนการทำใหความหวัง
ที่จะหายจากการปวยไขถูกละทิ้งไปดวย แทจริงแลวการดูแลรักษาแบบประคับประคองเกี่ยวของกับการดูแล
ทางดานรางกายและปญหาทางดานจิตใจอยางจริงจัง หลักการสำหรับการดูแลรักษารูปแบบประคับประคอง
ใหแกผูปวย AIDS เปนรูปแบบเดียวกันกับที่ใชดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ถึงแมปญหาดานการแพทยจะแตกตางกัน
รวมถึ ง การเข า ดู แ ลด า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมต อ งการถึ ง ความแตกต า งกั น ก็ ไ ม ใ ช เ ป น
ประเด็นสำคัญ การดูแลอาการตางๆ รวมถึงการเขาชวยเหลือค้ำจุนอยางครอบคลุมไปทุกๆ ดาน โดยมงุ ไปทีส่ าเหตุ
ทุกสิ่งที่กอใหผูปวยเกิดความทุกขทรมานดวยการมีทีมงานที่หลากหลายความชำนาญ และมีการเตรียมพรอม
เขาปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกผูปวย AIDS ทุกรายกอนที่การปวยไขจะเขาสูระยะสุดทาย โดยการบำบัดนี้
เปนการแพทยผสมผสาน (ไมใชการแขงขันหรือแกงแยง) รวมกับการแพทยทใี่ หการบำบัดกับตัวโรคอยางจริงจัง
และการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรถูกนำมาใชรวมกับการดูแลผูปวยในทุกๆ ดานไดอยางไมตะขิด-ตะขวางใจ ดังรูปตอไปนี้
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รูปแสดงถึงการนำเอาการดูแลรักษาแบบประคับประคองเขารวมในการดูแลผปู ว ย AIDS
การบำบัด Antiviral

การบำบัดทางการแพทยอยางจริงจัง
- พวกติดเชื้อที่ฉวยโอกาส
- มะเร็งที่สืบเนื่องจาก AIDS

การดูแลรักษาแบบประคับประคองกับอาการตางๆ รวมถึงการชวยเหลือค้ำจุน
- ความปวด อาการอืน่ ๆ ทีเ่ กิดกับรางกาย ปญหาตางๆ ตัง้ แตดา นจิตใจ สังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมและจิตวิญญาณ รวมถึงปญหาทีค่ า งคาใจ

ไดรับการวินิจฉัย
วาปวยดวยโรค AIDS

ตาย

ความปวด
ผูปวย AIDS ระยะที่โรคลุกลามหรือระยะสุดทายจำนวนมากมีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
รวมดวย หลักการทีใ่ ชสำหรับประเมินและใหการบำบัดความปวดจะเปนไปในรูปแบบเดียวกันกับทีก่ ลาวไวแลว
ขางตน มีความจำเปนตองใสใจกับปจจัยอื่นๆ ที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการรับรู
ความปวด ตั้งแตดานรางกาย จิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงจิตวิญญาณและปญหาตางๆ ที่ยัง
คางคาใจ เชนเดียวกับผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยกลุมนี้บอยครั้งที่ไดรับการบำบัดความปวดที่นอยกวาควรจะเปน
ทำใหตองทุกขทรมานโดยไมจำเปน
ยาแกปวดกลุมยาเสริม (adjuvant analgesics) เปนยาที่นำมาใชเปนกรณีพิเศษสำหรับบำบัดความปวด
ทีส่ มั พันธกบั พยาธิสภาพของโรคทีไ่ ปของแวะกับระบบประสาท ทีเ่ รียกวา neuropathic pain โดยมากอาจสัมพันธ
กับยากลุม antiviral หรือยาชนิดอื่นที่มีพิษขางเคียงตอระบบประสาท ทำใหจำเปนตองลดหรือถอดยาเหลานี้
ออกไปจากการบำบัด corticosteroids จะชวยบรรเทาความปวดที่เกิดจากมีความดันภายในกะโหลกศีรษะเพิ่ม
สูงกวาปกติ (raised intracranial pressure) แพทยบางรายอาจกลัวตอการใช corticosteroids โดยวิตกวาอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดภาวะติดเชื้อจำพวกฉวยโอกาสหรือไปปดบังขบวนการอักเสบ แตในกรณีของผูปวยที่
โรคลุกลามหรือเขาสูระยะสุดทาย การชวยลดความปวด เพิ่มความอยากรับประทานอาหาร ทำใหอารมณและ
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ อาจจะทำใหความเสีย่ งตางๆ ทีก่ ลาวมาแลวหมดความหมายไป
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การบำบัดอาการอืน่ ๆ ทีก่ อ ใหเกิดปญหากับผปู ว ยAIDS
บริเวณสวนคอหอย (oropharyngeal)
โรคที่เกิดบริเวณสวนคอหอยพบไดเปนของปกติในผูปวย AIDS ตามตารางขางลาง การบำบัดรักษา
จะมุงไปที่สาเหตุถาเปนไปได การติดเชื้อพวก papilloma virus สามารถใหการบำบัดไดโดยการผาตัดหรือใช
laser ถารอยโรคนั้นกอใหเกิดความรำคาญ การเกิด aphthous ulcer ซ้ำซาก ก็ใหการบำบัดดวยการทาบริเวณที่
เปนดวย corticosteroid มีรายงานถึงการใชบำบัดดวย thalidomide อยางไดผลแตอาจกอใหเกิดภาวะ peripheral
neuropathy ตามมา ผปู ว ย AIDS มีความเปนไปไดกบั การเกิดภาวะปากคอแหงเนือ่ งจากขาดน้ำคัดหลัง่ ธรรมดา
(xerostomia) จึงจำเปนตองใหการใสใจตอสุขภาพของชองปากและฟนรวมถึงการใหพวก topical fluoride
supplements
ตารางแสดงถึงโรคทีเ่ กิดบริเวณ oropharyngeal
fungal
viral

bacterial

malignant

candidiasis
herpes simplex virus (HSV)
papilloma virus (หูด)
hairy leucoplakia (EBV)
HIV-associated gingivitis, periodontitis
Other bacterial infections
Kaposi's sarcoma
non-Hodgkin’s lymphoma

recurrent aphthous ulceration
xerostomia
บริเวณหลอดอาหาร (esophageal)
ภาวะหลอดอาหารอักเสบพบไดบอยมากโดยเกิดจากเชื้อรา candidiasis การใชกลองสองตรวจเพื่อให
แนใจหรือใหยา fluconazole (100 มก./วัน) ซึง่ เปนยาครอบจักรวาลไปกอน แตถา ไมสนองตอบตอยาทีใ่ หเทาที่
ควรก็ควรพิจารณาใช endoscopy เพือ่ ตรวจหาวาเกิดจากสาเหตุอนื่ หรือไม การบำบัดเปนไปตามเหตุทกี่ อ ใหเกิด
อาการ
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เบือ่ อาหารและน้ำหนักลด (anorexia & weight loss)
บอยครั้งที่พบวาผูปวย AIDS ทุกขจากภาวะเบื่ออาหารและน้ำหนักลด ซึ่งสาเหตุมีตั้งแตมีการแพร
กระจายของการติดเชือ้ อยางเรือ้ รัง จากยาทีใ่ ชรกั ษา ภาวะทีไ่ รโภชนาการสำหรับรางกาย (inanition) กลืนอาหาร
ลำบาก มีการดูดซึมอาหารบกพรอง โรคทางระบบประสาทสวนกลาง (เชน สมองเสือ่ ม) และภาวะ HIV-cachexia/
wasting เปนตน ถาหากสามารถคนหาสาเหตุ การบำบัดก็ควรกระทำกับตัวตนเหตุถา กระทำได การขอคำปรึกษา
จากโภชนากรจะเปนวิธีที่ดีสำหรับผูปวยที่ทุโภชนาการหรือรับประทานอาหารไดไมเพียงพอ ผูปวยที่มีอาการ
ทองเสียหรือมีการดูดซึมอาหารบกพรองที่ไมสนองตอบตอการบำบัดแตสภาพทั่วไปรวมถึงการพยากรณโรค
ยังอยูในเกณฑที่ดี ควรพิจารณาใหอาหารทางเสนเลือด โดยผลและประโยชนที่ไดรับควรประเมินหลังทดลอง
ใหการบำบัดไปแลว 3-4 สัปดาห กอนตัดสินใจวาจะคงการบำบัดในรูปแบบนี้ตอไป corticosteroid จะชวย
ทำให อ ยากอาหารและส ง เสริ ม ให อ ารมณ ดี ขึ้ น และอาจช ว ยเสริ ม ให มี น้ำ หนั ก ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น บ า งแม จ ะไม ม าก
ในผปู ว ยระยะโรคลุกลาม megestrol (160-320 มก./วัน) จะชวยทำใหมคี วามอยากอาหารเพิม่ ขึน้ และอาจทำให
มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นบางแตอาจทำใหความรูสึกทางเพศสัมพันธเสื่อมไป ยาจำพวกแกอาเจียน dronabinol จะ
ชวยทำใหเกิดความอยากรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นแตอาจกอใหเกิดผลขางเคียงดานเกิดอาการละเหี่ยใจโดย
ไรสาเหตุ (dysphoria) โดยเฉพาะผปู ว ยระยะสุดทายทีม่ พี ยาธิสภาพของระบบประสาทสวนกลาง
ทองเสีย (diarrhea)
ผูปวย AIDS มากกวาครึ่งหนึ่งพบวาทุกขทรมานจากอาการทองเสีย ซึ่งอาจรุนแรงขนาดมีการขับถาย
วันละ 10-20 ครั้ง โดย 2 ใน 3 ของผูปวยกลุมนี้อาการทองเสียเกิดจากการติดเชื้อ สำหรับสาเหตุอื่นอาจจากผล
ขางเคียงของยาที่ใชบำบัดหรือลำไสเกิด Kaposi’s sarcoma หรือ lymphoma สำหรับคำ “AIDS enteropathy”
ใชสำหรับอธิบายถึงผูปวยที่ไมสามารถหาสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะทองเสีย อาจเกิดจาก HIV infection โดยตรง
ในผูปวยบางราย
การบำบัดภาวะทองเสียขึน้ กับสาเหตุ ความรุนแรงและระยะการปวยไขของโรคทีเ่ ปนอยู ถาเปนการติด
เชื้อจาก Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Giardia, Isospora bell; และ Chlamydia
เปนเหตุผลอันสมควรที่จะใหการบำบัดดวยยาฆาเชื้อนั้นๆ เปนการเฉพาะ สำหรับการฆาเชื้อจุลินทรียชนิดอื่นๆ
ยั ง เป น ที่ น า สงสั ย ถึ ง การได ป ระโยชน กั บ การให ย าฆ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ ค รอบคลุ ม เชื้ อ หลายชนิ ด ให แ ก ผู ป ว ย
ทองเสียเรื้อรังที่ไมสนองตอบตอการบำบัดมากอนหนา สำหรับผูปวยที่ไมเคยทำการเพาะเชื้อมากอนก็สมควร
ทดลองกระทำ
การใหบำบัดตามอาการดวยการใหยา opioid antidiarrheal ชนิดใดชนิดหนึ่ง (loperamide, diphemoxylate,codeine, morphine) รวมกับ kaopectate ก็ไดผลในบางราย cholestyramineก็ชวยไดบางในกรณีของ
secondary malabsorption ผูปวยที่อาการทองเสียและดื้อตอการรักษาอาจสนองตอบกับการฉีด octreotide
เขาทางใตผิวหนังและใหสารน้ำทางรับประทาน แตถาจำเปนอาจพิจารณาใหทางเสนเลือดดำ ทั้งนี้ขึ้นกับการ
ประเมินตามสภาพความเปนจริงของผูปวยโดยเฉพาะในดานการพยากรณโรคเปนสำคัญ
ผูปวยที่มีอาการทองเสียเกิดขึ้นใหม ควรไดรับการประเมินหาเชื้อจุลินทรียที่เปนตนเหตุเพื่อใชรักษา
และยังใชเปนตัวประเมินวาสามารถติดตอถึงบุคลากรทางการแพทยหรือผูปวยอื่น อยางใดก็ตามควรมี standard
enteric precaution (ลางมือ สวมถุงมือ และใสเสือ้ คลุม) ไวใชระหวางปฏิบตั งิ าน
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การอักเสบของลำไสตรงและทวารหนักรวมถึงโรคบริเวณรอบรูทวาร (proctitis & perianal disease)
อาการแสดง proctitis คือปวดบริเวณ anorectal รวมกับมีของเหลวที่ถูกขับออกมา (discharge) หรือ
มีอาหารทองเสีย มีการติดเชื้อเฉพาะที่ เชื้อที่พบไดบอยสุดคือ Chlamydia, gonorrhea หรือ HSV สำหรับเชื้อ
ชนิดอืน่ เชน cytomegalovirus (CMV) และ papilloma virus infections พบไดไมบอ ยนัก อาการทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะที่
สามารถเกิดจาก Kaposi’s sarcoma, malignant lymphoma หรือ squamous cell carcinoma ของชองทวารหนัก
อาการบริเวณลำไสตรงเกิดจากมีแผลเปอย รอยแยก รูทวารตีบ และอาการจะถูกซ้ำเติมใหเปนมากขึ้นจาก
ริดสีดวงทวารซึ่งเกิดขึ้นโดยเปนผลตามมาจากการมีทองเสีย ถาสามารถกระทำได การตรวจดวย proctoscope
เพื่อหาสาเหตุรวมถึงการเพาะเชื้อจะชวยทำใหการบำบัดดีขึ้น
การบำบัดจะกระทำโดยตรงตอสาเหตุ อาทิเชน gonococcal infection ก็บำบัดดวย amoxicillin, Chlamydia
ก็ดวย tetracycline และ HSV ก็โดยใหรับประทานยา acyclovir การบำบัดอาการอื่นมีตั้งแตการใหการควบคุม
ความปวด การใหยาที่ใหอุจจาระออน (ถามีความเหมาะสมและเปนไปได) ยาชาเฉพาะที่และ corticosteroid
สำหรับใชบริเวณลำไสตรง พบวาชวยไดอยางมากในการบรรเทาอาการบริเวณนี้
โรคเกีย่ วกับตับ ทอน้ำดีและถุงน้ำดี (hepatobiliary disease)
ผูปวย AIDS โดยมากพบมีตับโต หรือ liver function test ที่ผิดปกติ โดยเปนผลของการติดเชื้อ จาก
การแทรกซึมของโรคมะเร็งทีเ่ กิดรวมหรือผลขางเคียงของยาทีใ่ ชรกั ษา โดยการติดเชือ้ ทีพ่ บบอยสุดทีไ่ ปเกีย่ วของ
กับตับคือ mycobacteria และ CMV พบมีอุบัติการณของ hepatitis B สูงขึ้นในกลุมชายรักรวมเพศ พวก
hepatitis C ในกลมุ hemophiliacs สวนพวกติดยาทีฉ่ ดี ยาเขาเสนเลือดดำพบอุบตั กิ ารณเพิม่ ขึน้ ทัง้ สองชนิด ยาทีม่ ี
สวนสัมพันธกับการเกิดโรคทางตับประกอบดวยยากลุม sulphonamides, ketoconazole หรือ pentamidine แต
ในบางครัง้ อาจเกิดจากยาอืน่ ๆ อีกมากชนิดทีผ่ ปู ว ยใชบริโภค
ในผปู ว ย AIDS พบมีอบุ ตั กิ ารณทเี่ พิม่ ขึน้ ของ cholecystitis และ sclerosing cholangitis ทำใหมอี าการ
ปวดทองดานขวาบนพรอมกับมีไข และ liver function test ทีผ่ ดิ ปกติ เชือ้ ทีก่ อ ใหเกิดอาการนีโ้ ดยมากคือ CMV
และ cryptosporidia
ปอดบวม (pneumonia)
เชื้อที่กอใหเกิดภาวะปอดบวมในผูปวย AIDS มีมากมาย แตที่พบบอยสุดมีตั้งแต Pneumocystic
carinii, M. tuberculosis, CMV, Cryptococcus, Strep. pneumoniae, Hemophilus influenzae และ bacteria อืน่ ๆ
การวินิจฉัยก็มาจากการตรวจเสมหะ หรือการใช bronchoscope สำหรับการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม การบำบัด
ก็ตอ งใหเหมาะสมกับเชือ้ ทีต่ รวจพบ รวมถึงความเหมาะสมกับระยะของการปวยไข โดยเฉพาะเมือ่ เขาสชู ว งทาย
ของชีวิต ยาปฏิชีวนะโดยทั่วไปโดยมากไมคอยไดผลแลไมเหมาะกับการนำมาใชบำบัด ควรใหการบำบัดตาม
อาการทีเ่ กิดขึน้ เชน อาการปวด เหนือ่ ยหอบ ไอ และไข จะเหมาะสมกวา

ภาวะประสาทและจิตแปรปรวน (neuropsychiatric disorders)
ผูปวย AIDS พบมีปญหาดานประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตรจำนวนหนึ่ง โดยมีความยากลำบาก
ในการตัดสินวาปญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผูที่มีอาการดานจิตเวชศาสตรนั้นมีจำนวนเทาใดที่เปน functional
และกีร่ ายทีส่ มั พันธกบั organic disease
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ประมาณรอยละ 70 ของผปู ว ย AIDS พบมี organic brain disease ในจำนวนนี้ 2 ใน 3 พบมีการทำลาย
ระบบประสาทระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยที่เหลือจะมีอาการเพียงเล็กนอยหรืออยูในระยะเริ่มแรกของโรค
(subclinical) เทานัน้
HIV organic brain disease บอยครัง้ ทีแ่ สดงออกดวยอาการผิดปกติทางดานพฤติกรรม cognitive และ
psychiatric โดยอาการตางๆ เหลานี้อาจปรากฏขึ้นกอนมีอาการแสดงทางดานประสาทวิทยาตั้งแตหลายสัปดาห
จนถึงหลายเดือน หรืออาจตรวจพบความผิดปกติดวยการตรวจ CT scan จากเหตุผลนี้ผูปวยที่มี psychiatric
disordersเกิดขึ้นใหมควรไดรับการพิจารณาวาเปนอาการแทรกซอนดาน neuropsychiatric จาก HIV infection
จนกวาไดรับการประเมินอยางครบถวนวามาจากสาเหตุอื่น
อาการซึมเศรา (depression)
เชนเดียวกับผูปวยโรคมะเร็ง การวินิจฉัยวาเปนอาการซึมเศราสำหรับผูปวย AIDS มีความยากลำบาก
ในการแยกแยะวาเปนอาการทางดาน cognition หรือดาน somatic เนือ่ งจากสามารถเกิดจากสาเหตุตา งๆ ไดมาก
อาการซึ ม เศร า สามารถเกิ ด ขึ้ น จากขบวนการตามปกติ ใ นการสนองตอบต อ สภาวะวิ ก ฤตหรื อ ในกรณี ข อง
reactive depression ซึ่งเปนสวนหนึ่งจากผลกระทบหลักของการปวยไขหรืออาจเกิดรวมกับ organic brain
syndrome ซึ่งการบำบัดจะแตกตางกันไป จึงตองประเมินหาสาเหตุที่กอใหเกิดอาการนี้อยางละเอียดทุกราย
การบำบัดจะมุงเนนแกไขที่สาเหตุ
อาการวิตกกังวล (anxiety)
เชนเดียวกับอาการซึมเศรา การแยกแยะถึงสาเหตุของการเกิดภาวะวิตกกังวลในผูปวยกลุมนี้มีความ
ยากลำบาก โดยอาการวิตกกังวลสามารถแบงเปน
- normal anxiety ซึ่งเปนอาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเปนปกติในการสนองตอบตอภาวะเครียดและ
วิกฤติรว มกับการปวยไข อาการจะคอยๆ ทุเลาไปตามวันเวลาและจากการชวยดูแลค้ำจุนในเรือ่ งทัว่ ๆ ไป
- reactive anxiety เปน adjustment disorder ชนิดหนึ่ง ซึ่งอาการจะเปนอยูยาวนานกวาปกติอาจ
มากกวา 1-2 สัปดาห อาการอาจรุนแรงกวาทีค่ าดหมายวาจะเปน มักมีอาการซึมเศราเกิดรวมดวย การบำบัดก็ดว ย
การใหคำปรึกษา (counseling) การให supportive psychotherapy ระยะสัน้ ๆ รวมถึงใหยากลมุ anxiolytics และ
antidepressants โดยมากพบวาจะดีขนึ้
- anxiety disorders ผูปวยที่เกิด severe generalised anxiety disorder จะเกิดความวิตกกังวลที่เกิน
ความเปนจริงอยางเรื้อรัง รวมถึงการมี autonomic hyperactivity ทำใหไมสามารถกระทำกิจกรรมตางๆได อาจ
เกิดภาวะ panic ผูปวยที่ AIDS-related dementia อาจมีอาการคลายคลึงกันและทำใหเกิดความยากลำบาก
ในการแยกแยะระหวาง organic และ functional brain disease การบำบัดผูปวยกลุมนี้ก็คือการให supportive
counseling, psychotherapy รวมถึงการใหยากลมุ anxiolytic
- organic anxiety syndromes สามารถเกิดจากสาเหตุตา งๆไดมากมาย ตัง้ แต
* HIV-related : AIDS-related dementia, other CNS infections, tumor
* medication
* recreational drugs, substance abuse
* uncontrolled pain
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* hypoxia, respiratory distress
* uncontrolled or severe physical symptoms
* acute confusional state (delirium)
การบำบัดควรหาสาเหตุและใหการบำบัดตอเหตุที่กอใหเกิดโดยตรงถาสามารถกระทำได
ภาวะวิกลจริต (mania)
mania เกิดขึ้นไดเปนครั้งคราวในผูปวย AIDS ระยะโรคลุกลาม สวนใหญเปนอาการแทรกซอนจาก
HIV-related brain disease รวมกับการมีความผิดปกติดา น cognitive โดยมีอาการของอารมณแปรปรวน พูดคนเดียว
กลั ว รวมถึ ง psychomotor agitation เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา การบำบั ด โดยมากใช ย ากลุ ม tranquillizer เช น
chlorpromazine ตามดวย carbamazepine หรือ valproic acid การบำบัดดวย lithium ซึ่งโดยทั่วไปเปนยาที่ใช
บำบัดความผิดปกติในลักษณะนี้ แตในผปู ว ย AIDS พบมีความยงุ ยากเนือ่ งจากยานีจ้ ะไปกอใหเกิดความผิดปกติ
กับการทำงานของไต
สมองเสือ่ ม (dementia)
ภาวะที่ทำใหเนื้อเยื่อสมองเสื่อม (encephalopathy) และสมองเสื่อมจาก AIDS (AIDS dementia)
สามารถเกิดไดกับผูปวย AIDS ดวยสาเหตุนานัปการ โดย AIDS dementia complex HIV CNS cognitive
impairment, motor slowing และ behavioral dysfunction จากการที่มีความยากลำบากในการสำรวมความคิด
และความจำทำใหมีการแยกตัวจากสังคม รวมถึงเกิดอาการเซื่องซึมไมแยแสตอสิ่งแวดลอมทำใหบอยครั้ง
ถูกวินจิ ฉัยวาเปนโรคซึมเศรา สำหรับภาวะประสาทการเคลือ่ นไหวเสือ่ มหนาทีแ่ สดงออกดวยการมี poor-balance
และ inco-ordination รวมกับการเกิด ataxic spastic paraparesis เพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผานไป ในระยะทาย
อาจพบมีการกลัน้ อุจจาระปสสาวะไมได ผปู ว ยทีม่ กี ารติดเชือ้ HIV เขาสรู ะยะลุกลามประมาณรอยละ 15 มีอาการ
dementia ระดับปานกลางถึงรุนแรงและอีกรอยละ 15 มีอาการเล็กนอยหรือเริ่มเปน ผูปวยบางราย dementia
อาจเกิดจากการติดเชื้อ human polyomavirus กอใหเกิดอาการ progressive multifocal leucoencephalopathy ที่
คลายกับเกิดขึ้นในผูปวย lymphoma การวินิจฉัยวาเปน AIDS dementia complex ก็โดยอาศัยลักษณะของการ
ปวยไขโดยการแยกแยะจากภาวะติดเชือ้ ของ CNS และสาเหตุอนื่ ๆ ทีม่ คี วามเปนไดกบั การกอใหเกิดอาการเชนนี้
การทำ CT scan พบมีลักษณะของ cerebral atrophy และ CSF ไมพบความผิดปกติ การบำบัดดวย zidovudine
หรือ antiviral agentsชนิดอื่นๆ จะทำใหอาการทางระบบประสาทวิทยาดีขึ้นกับผูปวยจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้
ก็เปนการบำบัดตามอาการและใหการดูแลชวยเหลือในดานอื่นๆ

ปญหาดานจิตสังคมและจิตวิญญาณทีย่ งั คางคาใจ (psychosocial and spiritual existential problems)
ปญหาทางดานจิตสังคม (psychological problems)
สภาวะทางจิตมีผลกระทบตอผูปวย AIDS และผูใหการดูแลอยางมาก สาเหตุที่กอใหเกิดความทุกข
ทางดานจิตใจมีจำนวนมากดังตารางขางลาง ความทุกขทางดานจิตใจบอยครั้งถูกอธิบายไปเปนความวิตกกังวล
และความซึมเศราแตในเวชปฏิบัติปฏิกิริยาทางดานจิตใจมีผลกระทบอยางกวางขวางรวมถึงการแสดงออกทาง
ดานรางกาย การบำบัดจะประกอบดวย การชวยเหลือค้ำจุนรวมถึงการใหความรูดานสุขศึกษา สำหรับผูปวย
ที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศรารุนแรงควรสงตอไปใหจิตแพทยชวยประเมินรักษาตอไป
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ตารางแสดงถึงสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดความทุกขทางจิตใจ
จากการปวยไข

ตัวผูปวย

จากดานสังคม
จากทีมงานที่ใหการบำบัด

โรคลุกลามมากขึน้ มีความไมแนนอนกับการมีชวี ติ อยไู ดอกี นานเพียงใด
ความปวดไมบรรเทา อาการตางๆ ควบคุมไมได
ทุพพลภาพ ไมสามารถชวยตัวเอง เสียโฉม
จากการปวยไขอยางยาวนานทำใหเกิดภาวะหมดกำลังใจ
กลัวความปวด ความตาย พิการ สมองเสือ่ ม
สูญเสีย (หรือกลัวการสูญเสีย) การควบคุมการทำกิจกรรม ตองพึง่ พาผอู นื่
สูญเสียความมีศกั ดิศ์ รี
สูญเสียความมีคุณคาของตนเอง
สิน้ หวัง หมดหนทาง
กิจกรรมทีท่ ำไวยงั ไมบรรลุผลสำเร็จ สวนตัว กับผอู นื่ ในทางการเงิน
เปนคนเจาทุกข โรคประสาท โรคอุปทาน
ทำตัวเหินหางสังคม ทำตัวเปนคนชางเลือก
ลมเหลวจากการไดรบั ความชวยเหลือ หรือขาดแหลงใหความชวยเหลือ
มีฐานะลำบากดานการเงิน
มีการสือ่ สารทีไ่ มดี
ขาดขอมูลขาวสาร
ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจถึงการเลือกวิธีการดูแล
ไมยอมใหผูชวยใหการดูแลเขาปฏิบัติงาน
ผลการวินิจฉัยโรคลาชา
มีการลมเหลวของมาตรการบำบัดกอนหนาหลายครั้ง
ปญหากับทางดานระบบราชการ การขาดแคลนยาในการบำบัดรักษา

เชนเดียวกับผปู ว ยโรคมะเร็ง ความทุกขทางดานจิตอาจกอหรือถูกกอขึน้ จากสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดความทุกข
อืน่ ๆ จึงจำเปนตองใหการบำบัดแกไขตอปญหาทางดานจิตใจทีก่ อ ใหเกิดความยงุ ยากเพือ่ จะไดแกไขถึงปญหาอืน่ ๆ
ตอไป เชนเดียวกับที่ปญหาทางดานจิตใจอาจยังคงอยูหากปญหาดานรางกายที่สัมพันธกันหรือปจจัยดานอื่นๆ
ไมไดรับการเหลียวแลหรือแกไขอยางเพียงพอ
ปญหาดานสังคม (social problems)
ปญหาบางประการที่เกิดขึ้นกับผูปวย AIDS จะแตกตางไปจากผูปวยโรคมะเร็งหรือจากโรคอื่นๆ เชน
การถูกออกจากงานทำใหเกิดปญหาทางการเงิน ผปู ว ย AIDS จำนวนหนึง่ มีความยากลำบากกับการไดรบั สิง่ อำนวย
ความสะดวกและบางรายขาดที่พักพิง สำหรับการมีอุบัติการณสมองเสื่อมในระยะทายๆ ของการปวยไขจำนวน
มากจำเปนตองมีการตกลงใจในดานหาผูใหการคุมครองหรือเปนผูปกครองตั้งแตระยะเริ่มปวยไข ทั้งนี้เนื่องจาก
ผปู ว ยกลมุ นีส้ งั คมยังไมใหการยอมรับอยางสนิทใจ อยางไรก็ตามความเปนสวนตัวและความลับของผปู ว ยจำเปน
ตองไดรบั การคมุ ครอง
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การจัดหาใหไดถงึ การดูแลรักษาแบบประคับประคองสำหรับผปู ว ย AIDS ตองรวมไวถงึ การชวยเหลือ
ค้ำจุนครอบครัวและผูใหการดูแล พื้นฐานของสังคมสำหรับผูปวยกลุมนี้จะแตกตางกับผูปวยจากโรคอื่นๆ และ
มักมีปญหาที่ซับซอนยุงยาก ตัวอยางเชน ผูปวยชายหนุมรักรวมเพศ อาจสะทกสะทานตอบุพการี จากการที่ยัง
ไมสามารถสลายความโกรธความโศกเศรากันได บางรายอาจจะยังกังวลกับชายคูขาจากการที่ทั้งสองอาจถูก
กีดขวางจากครอบครัวและสังคม รวมถึงการถูกผลักดันใหออกจากแหลงใหความชวยเหลือหรือชายที่เปน
bisexual อาจมีปญหาที่แตกตางออกไป ตั้งแตการขาดสะบั้นของการสัมพันธกับกรรยาและชายคูขา ซึ่งปญหา
ตางๆ เหลานีม้ คี วามยากลำบากในการเขาชวยแกไข
สิง่ ทีค่ วรคำนึงถึงดานวัฒนธรรม (cultural considerations)
การบำบัด AIDS ควรกระทำดวยอากัปกิรยิ าทีเ่ หมาะกับวัฒนธรรมของผปู ว ย ผปู ว ยบางรายอาจมาจาก
ชุมชนชายรักรวมเพศ การจัดใหถงึ การบริการตองเขาใจถึงความตองการของผปู ว ยกลมุ นีโ้ ดยเฉพาะดานวัฒนธรรม
ความเกีย่ วพันกันกับกลมุ รวมถึงการใชยาทีผ่ ดิ กฎหมาย

ปญหาดานจิตวิญญาณและปญหาอืน่ ทีย่ งั คางคาใจ (spiritual and existential problems)
ผูปวยใกลตายจากโรค AIDS ก็คลายกับมนุษยธรรมดาทั่วไปที่มีปญหาดานจิตวิญญาณและเรื่องที่ยัง
คางคาใจ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอาจแตกตางกันไปตามแตละบุคคลและภูมิหลังดานจิตสังคมของแตละราย
โดยเฉพาะจากกลุมรักรวมเพศกับพวกฉีดยาเสพติดเขาทางเสนเลือดดำ แตโดยสาระสำคัญแลวก็เปนสิ่งที่
เหมือนหรือคลายคลึงกัน การใหคำปรึกษาแนะนำแนะแนวกับปญหาตางๆ ตองกระทำภายใตอากัปกิริยาที่
ออนไหวและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูปวยเปนสำคัญ

การบำบัดที่เหมาะสม
การมีสว นรวมในการดูแล (partnership of care)
มีปญหายุงยากมากมายที่เกี่ยวของกับการบำบัดรักษาและจริยธรรมอาจเกิดขึ้นในชวงเวลาที่โรคแพร
กระจายลุกลามและเขาสูระยะสุดทาย เมื่อผูปวยเริ่มหมดเรี่ยวแรงและชวยตัวเองไมไดเพิ่มขึ้น การตรวจทาง
หองปฏิบัติการและวิธีการบำบัดบางประการนั้นเหมาะสมหรือไมจะเปนคำถามเกิดขึ้นมาในชวงเวลาเชนนี้
ผูปวยที่โรคลุกลามจะมีความอดทนตอการใช invasive procedures ลดลง รวมถึงการเกิดผลขางเคียงจากยาได
มากขึ้น ปญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได ถามีการนำผูปวยเขามาเปนสวนรวมในการตัดสินใจ
กับการรักษาดวยการพูดคุยกันอยางเปดเผยตรงไปตรงมาดวยน้ำใสใจจริง ผปู ว ยสามารถใหการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การดูแลและการบำบัดของตัวเองได โดยใชขอ มูลทีไ่ ดรบั จากบุคลากรทางการแพทย
z

การตัดสินใจทางการแพทย (medical decisions)
* การบำบัดภาวะติดเชื้อ (treatment of infections) ไมวาจะมีการบำบัดภาวะติดเชื้ออยางจริงจัง
หรือไมตา งกอใหเกิดปญหาตามมา ตัง้ แตการไมแนใจกับการพยากรณโรคทีเ่ ปนอยู ซึง่ โดยปกติการตัดสินใจจะ
เปนตัวชีน้ ำไปสกู ารบำบัดตอไป อยางไรก็ตาม ความตองการของผปู ว ย ภาวะทีท่ นตอผลขางเคียงของการบำบัด
และสภาพทั่วไปของตัวผูปวย (ซึ่งประกอบดวยอาการแสดงถึงสภาพการลุกลามของโรค เชนสภาพ cachexia ที่
รุนแรง หรือสมองเสือ่ ม จำเปนตองถูกนำมาพิจารณาทัง้ หมดสำหรับผปู ว ยเปนรายๆ ไป กอนจะตัดสินใจใหการ
บำบัดรักษาตอไป
z
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* การชวยใหอาหารทางเสนเลือดดำ (parenteral nutrition) ผปู ว ยทีโ่ รคลุกลามและมีภาวะทองเสีย
รุนแรงหรือเรือ้ รังควรไดรบั การชวยใหสารอาหารและสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือไมตา งก็เปนปญหา การตัดสินใจ
จำเปนตองพิจารณากระทำสำหรับผปู ว ยเปนรายๆไป และตองอาศัยทัง้ ความตองการของผปู ว ยรวมถึงสภาพทัว่ ไป
ของรางกายผูปวย (โดยไมนำเอาผลกระทบของภาวะทองเสียมาเปนกังวล) ขอเสียของการใหสารอาหารทาง
เสนเลือดดำคือวิธีการนี้อาจทำใหเกิดการหันเห ความสนใจจากเรื่องสำคัญที่เกี่ยวของกับการตาย รวมถึงทำให
ตัดสินใจลำบากกับการหยุดมาตรการนี้เมื่อสภาพผูปวยทรุดลงไปเขาสูระยะทาย
* การใชยากลุม corticosteroids พบวาการให corticosteroids สามารถชวยแกไขอาการตางๆ ที่
เกิดกับผปู ว ย AIDS ไดอยางมาก ตัง้ แตชว ยทำใหอาการปวดชนิด neuropathic, musculoskeletal อาการปวดศีรษะ
หายใจลำบาก คลื่นไสและอาเจียน ภาวะเซื่องซึมสลบไสลและหมดเรี่ยวแรง ไขสูงและเหงื่อออกมากดีขึ้นอยาง
เดนชัด ผปู ว ยจำนวนมากรสู กึ วาดีขนึ้ ในทุกๆ ดานหลังไดรบั ยาตัวนีแ้ ตจากความเสีย่ งตามทฤษฎีทวี่ า corticosteroids
อาจเปนเหตุที่ทำใหระบบภูมิตานทานในรางกายเลวรายยิ่งขึ้น ทำใหมีการติดเชื้อไดมากขึ้นหรือที่เปนอยูมีสภาพ
เลวรายมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ทำใหแพทยมีความลังเลตอการสั่งใชยานี้จนกวาการบำบัดโรคของผูปวยไดโยกยาย
จากการควบคุมโรคมาเปนการดูแลตามอาการ มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นนอยมากที่ชี้ชัดวา corticosteroids มีผล
ทางดานลบกับการติดเชื้อของผูปวย AIDS ระยะลุกลามหรือระยะทาย ดวยเหตุนี้การให corticosteroids
สำหรับประคับประคองอาการตางๆ จึงเปนสิง่ ทีส่ นับสนุนใหกระทำ
* หยุดการบำบัดเชื้อไวรัส (stopping antiviral therapy) ยา antiviral AZT พบวาชวยทำใหภาวะ
ติดเชื้อ HIV ลุกลามไดชาลง ทำใหอาการแสดงของโรค AIDS ถูกยืดเวลาออกไปรวมถึงทำใหการคาดหมาย
ของการมีชีวิตรอดดีขึ้น ผูปวย AIDS ระยะแรก การใหบำบัดดวยยา antiviral อาจชวยเพิ่มภูมิตานทานลด
อุบัติการณของการติดเชื้อ สวนผูปวยที่โรคลุกลามมีความเปนไปไดที่ยากลุมนี้ไมมีประโยชนแตกลับเพิ่มความ
เปนพิษตอรางกายอยางเดนชัดจึงเปนเหตุอันสมควรที่ควรพิจารณาหยุดการใหยา
ยาปองกันบางชนิดเชน ยาที่ใชปองกันเชื้อรา และ HIV infection ควรใหใชอยางตอเนื่องจนกวา
ผูปวยจะรับประทานยาไมได เนื่องจากเปนยาที่ไมมีพิษรุนแรงและพบวาการหยุดยาอาจทำใหเชื้อตางๆ เหลานั้น
เกิดขึ้นไดอีกภายใน 1-2 สัปดาห และกอใหเกิดอาการปวดและความทุกขทรมานตามมา สำหรับการปองกัน
พวก pneumocystis และ toxoplasmosis ดวยยา trimethoprim-sulfamethoxazole ซึง่ เปนยาทีค่ อ นขางจะไมมผี ล
ขางเคียงก็สามารถใหผปู ว ยรับประทานจนกวาจะกลืนยาไมได อยางใดก็ตามควรพิจารณาใชยาดวยความรอบคอบ
โดยเฉพาะถาผลขางเคียงของยาที่ใชอาจไปเพิ่มความทุกขทรมานใหแกผูปวยมากขึ้น โดยไดผลทางบวกไมมาก
เทาทีค่ วร

คุณภาพชีวติ และการดูแลผปู ว ยใกลตาย (quality of life and care of the dying)
การดูแลผปู ว ยทีก่ ำลังจะตายจาก AIDS ไมมคี วามแตกตางจากการดูแลผปู ว ยใกลตายจากโรคอืน่ ๆ การ
ดูแลและความพยายามใดๆ ที่จะกระทำใหกับผูใกลตาย ควรมุงเนนไปที่คุณภาพชีวิต ความปวดและอาการอื่นๆ
ทีเ่ กิดกับรางกายควรไดรบั การชวยควบคุมใหอยใู นระดับทีผ่ ปู ว ยไมทกุ ขทรมาน รวมถึงการทำใหเกิดความมัน่ ใจ
กับผูปวยวามาตรการตางๆ ที่ใชชวยเหลือจะคงกระทำตอไปอยางตอเนื่อง ความกลัวและวิตกกังวลกับความตาย
ควรไดรบั การแกไขและทำใหผปู ว ยเกิดความอบอนุ ใจดวยการมีผอู ยขู า งเตียงตลอดเวลาโดยเฉพาะคนในครอบครัว
เรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและศาสนาควรถูกชักนำเขามาใชถาผูปวยตองการ
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หลังความตาย (after death)
นอกจาก bereavement care สำหรับคนในครอบครัวผูตายและผูใหการดูแลซึ่งไมไดแตกตางไปจาก
การดูแลที่ใชปฏิบัติกับผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคอื่นๆ แตสิ่งที่ตองระมัดระวังสำหรับผูตายกลุมนี้คือ การควบคุม
การติดเชือ้ ยังจำเปนตองกระทำตอไปหลังการตายของผปู ว ย เนือ้ เยือ่ และสารคัดหลัง่ ตางๆ จากรางผตู ายยังสามารถ
ติดตอไปยังผอู นื่ ไดอกี เปนวันๆ ดังนัน้ จึงควรมีการจับตองศพใหนอ ยสุดและควรบรรจุศพในถุงพลาสติก ไมควร
ใหญาติแตะตองศพหรือถาหลีกเลี่ยงไมไดก็ตองใชมาตรการปองกันสากลอยางเขมงวด โดยแจงเหตุผลใหญาติ
รับรูอยางชัดเจน
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ภาคผนวก 1
จริยธรรมในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Ethics in Palliative Care)
z

กฎของจริยธรรมทีค่ รอบคลุมทางการแพทย สามารถสรุปได 4 ประการคือ
1. ทำสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชนตอ ผปู ว ย (beneficience)
2. หากหลีกเลี่ยงไมไดก็กอใหเกิดผลทางลบตอผูปวยนอยสุด หรือไมกอใหเกิดผลทางลบ (non
maleficience)
3. ใหความเปนอิสระในการตัดสินใจแกผปู ว ย (autonomy)
4. มีความยุตธิ รรม (justice)

เกณฑของจริยธรรมทางการแพทย
- เกณฑพื้นฐานทางจริยธรรมทางการแพทยคือเกณฑของความไววางใจ (trust) และความนาเชื่อถือ
(trustworthiness) ซึง่ ตางเปนการแสดงออกถึงและการสนองตอบตอการกระทำสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชนแกผปู ว ย
- ความไววางใจระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย และระหวางบุคลากรทางการแพทยกับ
ผูปวยรวมกับความนาเชื่อถือของบุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะแพทยผูใหการบำบัดรักษาดูแล มีความสำคัญ
ตอจริยธรรมดานเวชปฏิบัติอยางมาก
z

การเปนหนุ สวนของการดูแล (partnership of care)
ในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ความเกี่ยวพันระหวางผูปวยกับแพทยผูใหการดูแลบำบัด
รักษา หรือระหวางผูปวยกับบุคคลในครอบครัวหรือผูชวยใหการดูแล รวมถึงทีมงานทุกคนที่ชวยใหการดูแล
ดานสุขภาพ ควรเปนหนุ สวนของการดูแล
การเปนหนุ สวนของการดูแล เปาหมายทัว่ ไปคือการใหการดูแลทีม่ ากทีส่ ดุ แกผปู ว ย แพทยและทีมงาน
ทีใ่ หการดูแลดานสุขภาพใหถงึ ความรทู างการแพทยและประสบการณถงึ ทางเลือกและการชวยเหลือค้ำจุนทีม่ พี รอม
ไวบริการและการเขาถึง ผูปวยนำเสนอถึง คานิยม ความพึงพอใจ ลำดับกอนหลัง เปาหมาย และแผนชีวิตของ
ตนเองออกมา แลวนำเอาทุกสิ่งทุกอยางมาผสมผสานใหเปนเปาหมายเดียวกันในการทำโครงสรางหรือรังสรรค
มากกวาการกระทำในลักษณะเผชิญหนากัน การตัดสินใจจะพิจารณาถึงเปาหมายของการดูแล ทางเลือกถึงชนิด
หรือวิธขี องการรักษา สถานทีร่ องรับการดูแลรวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ รวมกัน และรวมรับผิดชอบถึงผลของการตัดสินใจ
สิ่งตางๆ เหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็จากการที่มีการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน รวมถึงการเปดใจพูดจากันทั้งสองฝาย
อยางเปดเผยและดวยน้ำใสใจจริง
z

การเปดเผย (disclosure)
การสื่อสารที่ดีเปนหนึ่งในหลักสำคัญสำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง และการใหถึงขอมูล
เกีย่ วกับการเจ็บไข รวมถึงการพยากรณโรคก็เปนสวนหนึง่ ของการกระทำนี้ การขาดขอมูลทำใหผปู ว ยไมสามารถ
มีสว นรวมในการวางแผนการบำบัดของตนเอง ผปู ว ยไมสามารถใหถงึ ความยินยอมลวงหนา (informed consent)

z
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ถึงวิธีการบำบัดรักษา รวมถึงไมสามารถวางแผนการที่เหมาะสมสำหรับตัวเองและครอบครัวไมควรเกิดมีปญหา
จากการเปดเผยความจริง ถาการเปนหนุ สวนของการดูแลยังคงกระทำกันอยางตอเนือ่ ง ทำใหคำถามตางๆ ถูกนำ
มาถกกันอยางเปดเผย ดวยความออนไหวทางความรูสึกที่เหมาะสมและโดยอุดมคติแลว ครอบครัวผูปวย หรือ
ผูชวยใหการดูแลควรเขามาเกี่ยวของในระหวางการพิจารณาทุกเรื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกันเกี่ยวกับการ
เปดเผยความจริง อยางใดก็ตามก็มบี างสถานการณทเี่ กิดเปนปญหาขึน้ เชน :
- การบอกผลของการวินจิ ฉัย (telling the diagnosis) เปนความยากลำบากในการแจงถึงโรคทีป่ ว ยไข
ที่อยูในระยะลุกลามหรือไมอาจรักษาใหหายได ไมวาโรคนั้นจะเพิ่งไดรับการวินิจฉัยหรือกลับทรุดหลังผานการ
บำบัดมากอนหนากับผูปวย แตถาผูปวยไดรับการเกริ่นนำใหรับรูถึงผลตางๆ ที่มีความเปนไปไดกอนทำการแจง
ผลการวินิจฉัย อาจทำใหความเจ็บปวดทางใจเบาบางลง อยางใดก็ตามเปนความรับผิดชอบของแพทยในการ
พูดคุยกันถึงผลการตรวจดวยตนเอง ดวยกริยาทาทางที่ออนไหว ไมรีบรอน และดวยภาษาที่เขาใจงาย การให
ขอมูลแกผูปวยควรมีบุคคลในครอบครัวผูปวยและหรือผูชวยในการดูแลรวมรับฟงดวย ทั้งนี้เพื่อเปนผูชวยให
การค้ำจุนกับผูปวย แตก็มีขอยกเวน ถาผูปวยไมมีความพรอมหรือมีการแตงตั้งตัวแทนที่รับผิดชอบแทนผูปวย
ผูปวยควรรับการบอกเลามากนอยตามความตองการที่จะรูเทานั้น แตถาเปนการตัดสินเพื่อในการเลือกถึงวิธีการ
บำบัดผูปวยควรไดรับการบอกเลาใหมากที่สุดเทาที่จำเปน ทั้งนี้เพื่อนำไปสูการใหคำยินยอมหรือตัดสินใจไว
ลวงหนา
- การพูดคุยกันถึงการพยากรณโรค (discussing the prognosis) มีรายงานทางการแพทยจำนวนมาก
ที่กลาวถึงความไมมีสมรรถภาพเพียงพอในการทำนายถึงการคาดคะเนวาจะมีชีวิตอยูรอดตอไปอีกนานเพียงใด
อยางถูกตองสำหรับผูปวยระยะโรคลุกลาม ดังนั้นการฟนธงสำหรับการพยากรณโรคจึงควรละเวน แตถาถูก
คาดคั้น สิ่งที่ดีที่สุดในการกระทำคือใหการคาดหมาย ดวยการแจงถึงการพยากรณโรคตามสถิติทางการแพทยที่
ดีสุดและเลวรายที่สุดใหผูปวยแทน พรอมทั้งใหคำแนะนำวาหากปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเต็มที่ผูปวยสวนมาก
จะอยูในกลุมที่มีการพยากรณโรคไปในดานดี
- แกไขขอมูลเดิม (correcting previous information) ผูปวยสวนมากที่ถูกสงตอมายังหนวยงานดูแล
รักษาแบบประคับประคองจะไมรูถึงสถานการณการปวยไขที่แทจริง ไมรูวาโรคที่เปนอยูเลวรายเพียงใด หรือ
การพยากรณโรคเปนเชนใด ทำใหแพทยที่ทำงานดานนี้จำเปนตองกลับไปสูการพูดถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับ
การวินจิ ฉัยโรค การพยากรณโรคกับผปู ว ยและครอบครัว รวมถึงสถานะภาพทีแ่ ทจริงในปจจุบนั
- เมือ่ ครอบครัวรองขอไมใหบอกความจริงตอตัวผปู ว ย (when family requests the patient not be told)
เปนสิ่งที่พบเปนปกติในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปการรองขอนี้ควรไดรับการตอตานและปญหานี้จะลดนอยลง
ถาคนในครอบครัวไดอยูรวมในการพูดคุยกับผูปวยในครั้งกอนๆ อยางใดก็ตามเมื่อที่มีการรองขอ ควรมีการ
ใหเวลาพูดคุยกันอยางระมัดระวังและทาทีที่ออนไหว รวมถึงคนหาสาเหตุที่อยูเบื้องหลังการรองขอและอธิบาย
ถึงผลรายที่มีความเปนไปไดที่จะตามมา ควรแจงผูรองขอทราบวาโดยแทจริงแลวนั้น ผูปวยสวนมากรูหรือ
มีความสงสัยกับโรคที่ตัวเขาเจ็บปวยอยูรวมถึงพยากรณโรคอยูแลว ความกลัวและความวิตกของตัวผูปวยกับ
การไมรูความจริง อาจกอใหเกิดอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นมากมายยิ่งกวาการบอกกลาวถึงสถานการณที่แทจริง และ
ควรแจงใหครอบครัวทีร่ อ งขอวา ผปู ว ยอาจไดรบั คำตอบอยางตรงไปตรงมา ถามีคำถามเชนนีจ้ ากผปู ว ยเกิดขึน้
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การใหความยินยอม (consent)
การบำบัดทุกชนิดจำเปนตองแจงใหผูปวยไดรับทราบและใหความยินยอม เวนเสียแตวาผูปวยรายนั้น
ไมมีสมรรถภาพเพียงพอหรือมีการจัดตั้งตัวแทนในการทำการตัดสินใจแทนอยางเปนกิจจะลักษณะ การเปน
หุนสวนของการบำบัดและการดูแลระหวางผูปวยกับบุคลากรที่ใหการดูแลดานสุขภาพ กับการรวมตัดสินใจ
เลือกวิธีการบำบัดจะชวยปองกันปญหาดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหความเปนอิสระแกผูปวยและการใหความ
ยินยอมไวลวงหนา
การใหคำสัง่ หรือเจตจำนงไวลว งหนาหรือพินยั กรรมชีวติ (advanced directives or living wills) การให
ถึงคำสั่งหรือแสดงถึงเจตจำนงไวลวงหนา หมายถึงการบันทึกขอความถึงมุมมองตางๆรวมถึงเจตนาที่เกี่ยวกับ
ขอบเขตของการดูแลทางการแพทยที่ผูปวยปรารถนาถึงการกระทำตางๆ ที่กำหนดใหไว โดยทั่วไปจะกำหนด
ถึงมาตรการชนิดพิเศษตางๆ ที่ไมใหนำมาใช ถาเปนมาตรการที่เพียงเพื่อพยุงใหผูปวยมีชีวิตอยูรอดตอไปโดย
ไมมีความหวังวาจะหายจากการปวยไขได และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อถึงเวลาเชนนี้ผูปวยอาจไมสามารถแสดง
ถึงความตองการได ถาผูปวยไดเขียนถึงคำสั่งหรือเจตจำนงไว ควรแจงใหทุกคนที่เกี่ยวของกับการดูแลไดรับรู
เพื่อใหความตองการของผูปวยนั้นไดรับการสนองตอบ
z

การบำบัดรักษาทีเ่ หมาะสม (appropriate therapy)
ในการดูแลรักษาแบบประคับประคองมักจะมีคำถามขึน้ มาวาการบำบัดชนิดใดเหมาะหรือไมเหมาะกับ
การนำมาใชปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือการพยุงชีวิตใหอยูรอดยาวนานขึ้นกับการบรรเทาความทุกขทรมาน
เรื่องใดควรมากอน และมีความเหมาะสมเพียงใดกับการไมเริ่มหรือหยุดการบำบัดบางชนิด ซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลภาพระหวางขีดแหงความสามารถในการกอประโยชนและภาระรวมถึงความเสี่ยงของการบำบัดที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตามตารางขางลาง
z

ตารางที่แสดงถึงขอพิจารณาบางประการที่เกี่ยวกับการบำบัดที่เหมาะสม
สถานภาพของผูปวย

การบำบัด

ขีดแหงความสามารถในการกอประโยชน
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สภาพทั่วไป
ระยะของโรค
การพยากรณถึงระยะเวลาของการอยูรอด
ความมุงหมายของชนิดบำบัด
อัตราความสำเร็จของชนิดการบำบัดที่พิจารณานำมาใช
ผลขางเคีย งตางๆ
เพียงเพื่อพยุงใหชีวิตอยูยืดยาวขึ้น
ควบคุมอาการตางๆ ใหดขี นึ้
ชวยใหภาวะทุกขทรมานชวงสุดทายของชีวิตและ
ความตายลดนอยลง

ตารางที่แสดงถึงขอพิจารณาบางประการที่เกี่ยวกับการบำบัดที่เหมาะสม
ความเสี่ยง

ทำใหคุณภาพชีวิตทรุด/เลวรายมากขึ้น
เพิ่มความทุกขทรมานชวงสุดทายของชีวิตรวมถึงความตาย
ยืดเวลาของการตายออกไป
เรงใหตายเร็วขึ้น

จากตารางขางบนทำใหไดขอคิดและเกณฑสำหรับนำมาใชบำบัดบางประการคือ
หยุดการใหบำบัดตอโรคมะเร็งทีเ่ ปนอยู (stopping anticancer therapy)
ผูปวยโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดที่โรคลุกลามไปมากจะถึงขั้นตอนหนึ่งที่พบวา การมุงใหการบำบัดโรค
มะเร็งอยางจริงจังไมไดชว ยหยุดยัง้ การลุกลามของโรค แตนนั่ ไมไดหมายความวาไมมวี ธิ กี ารบำบัดอืน่ ทีอ่ าจนำมา
ใชดูแลประคับประคองอาการที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไมนาเกิดขึ้นคือผูปวยโดยมากจะไดรับการบอกเลาวา “ไมมีอะไรที่
จะชวยบำบัดใหผูปวยอีกแลว” ซึ่งไมเปนความจริงและยังถูกนำไปแปลเปนความหมายวาถูกแพทยทอดทิ้ง
ผูปวยมีความหลากหลายกับการยอมรับถึงความไมมีประโยชนหากยังไดรับการบำบัดตอโรคมะเร็งตอไป
สำหรับผูที่ยังยืนกรานหรือรองขอใหทำการรักษาในรูปแบบเดิมตอไป ควรไดรับการบอกกลาวถึงประโยชน
และความเสี่ยงจากการบำบัด รวมถึงการแนะนำใหเขาสูการบำบัดที่อยูในระหวางการทำวิจัย (experimental
clinical trial)
z

การบำบัดเมือ่ เขาสรู ะยะสุดทายของการปวยไข (treating the terminal ill)
เกณฑที่ใหตามตารางที่กลาวมาแลวจะชวยในการตัดสินใจถึงการยับยั้งหรือถอดถอนการบำบัด
บางประการใหแกผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของการปวยไข อาทิเชน ปญหาที่พบไดบอยมาก คือ เมื่อผูปวย
เขาสูระยะสุดทายของโรค ควรใหการบำบัดภาวะติดเชื้อของปอดหรือไม เปนสิ่งที่จำเปนตองนำมาพิจารณา
ไตรตรองอยางจริงจัง ถาผูปวยนั้นเขาใกลความตาย เปนความตองการของผูปวยและครอบครัว ผูปวยคาดหวัง
วานาจะไดประโยชน ถายาปฏิชีวนะเปนเพียงตัวชวยใหขบวนการของความตายถูกยืดใหยาวออกไปเทานั้น
ผูปวยควรไดรับการยับยั้งการบำบัดดวยยาปฏิชีวนะ แตถายาปฏิชีวนะจะชวยบรรเทาอาการที่กอใหเกิดความ
ทุกข ความไมสบาย อาทิเชน ลดไข delirium หรือ ลดภาวการณมเี หงือ่ มากผิดปกติ โดยไมมวี ธิ กี ารอืน่ ทีด่ กี วานี้
หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือการบำบัดภาวะ renal failure จากการมีureteric obstruction ในผูปวยที่โรคภายในชอง
เชิงกรานลุกลาม ถาเปนผปู ว ยทีอ่ ยใู นภาวะปวยไขระยะสุดทาย จากผลของโรคมะเร็ง กอนทีจ่ ะเกิดมีโรคแทรกซอน
ดวย renal failure เชน อัมพาตครึง่ ตัว มี urethrovaginal หรือ recto-urethrovaginal fistula รวมถึง severe bedsore
การบำบัดอยางจริงจังกรณีเชนนี้อาจตองยับยั้งไว แตถาผูปวยถึงแมจะเขาสูระยะสุดทายของโรคแตกอนหนา
ที่มี renal failure ผูปวยยังมีสภาพทั่วไปที่คอนขางดีและมีเหตุผลเพียงพอในการบงบอกวายังจะมีชีวิตอยูไดอีก
ระยะเวลาพอประมาณ ก็มคี วามเหมาะสมกับการพิจารณาทำ stenting หรือ nephrostomy insertion.
z
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ปญหาดานโภชนาการและการใหสารน้ำ (nutrition and hydration)
- ดานโภชนาการ (nutrition)
ภาวะเบื่ออาหารและน้ำหนักลดเกิดขึ้นกับผูปวยระยะสุดทายของการปวยไขชนิดตางๆ เปนสวนใหญ
โดยเฉพาะผปู ว ยโรคมะเร็งและอาจเปนตัวการทีท่ ำใหเกิดความวิตกกังวล บอยครัง้ ทีบ่ คุ ลากรทางการแพทยไดรบั
การรองขอจากสมาชิกในครอบครัวผปู ว ยใหชว ยใหสารอาหาร (artificial feeding)
ตามที่ทราบกันอยางดีแลววา ภาวะน้ำหนักลดในผูปวยระยะสุดทาย สวนมากเกิดจากความผิดปกติ
ของการสันดาปในรางกาย กอใหเกิดกลุมอาการ cachexia ซึ่งไมไดเกิดจากการขาดอาหาร ผูปวยจำนวนหนึ่ง
ซึง่ ไมมากโดยเฉพาะผปู ว ยโรคมะเร็งระยะลุกลามทีม่ กี ลมุ อาการ cachexia อาจบอกหิว แตกส็ ามารถรับประทาน
อาหารไดเพียงปริมาณเล็กนอยเทานั้น ไมมีพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาความผิดปกติจากการสันดาปของ
กลุมอาการ cachexia สามารถใหการแกไขไดดวยการชวยใหสารอาหารทางลำไสหรือทางเสนเลือดดำ (enteral
or parenteral [TPN] nutrition) ซึง่ มาตรการชวยใหสารอาหารเหลานีถ้ กู พิจารณาวาเปนมาตรการทีไ่ รประโยชน
TPN ไมไดชวยทำใหอัตราการอยูรอดดีขึ้นหรือทำใหการบำบัดโรคที่ปวยไข รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตอาจ
กอใหเกิดการติดเชื้อและจำเปนตองมีการใส central catheter ซึ่งทำใหตองมีการตรวจตราอยางสม่ำเสมอ รวม
ถึงการจำเปนตองเขาพักในโรงพยาบาลเปนครั้งคราว สำหรับการใหอาหารทางลำไส ก็พบวาไมไดประโยชน
เชนเดียวกัน รวมถึงการกอใหเกิดภาวะปวดเสียดทอง ทองเสีย รวมถึงการตองใสสายใหอาหาร
z

การชวยใหอาหาร (artificial feeding) เหมาะสำหรับใชบำบัดผูปวยที่ไมสบายจากการขาดอาหาร
(starvation) ซึง่ มีจำนวนไมมาก มากกวาการนำมาใชปฏิบตั กิ บั ผปู ว ยทีม่ ภี าวะ cachexia จากการมีความผิดปกติ
ดานการสันดาปของรางกาย สำหรับผูปวยที่มีภาวะอุดตันของกระเพาะอาหารและลำไสสวนบนและยังไมได
เขาสรู ะยะสุดทายของการปวยไข ตางก็มเี หตุอนั สมควรกับการชวยใหอาหารทางสายใหอาหาร (nasogastric tube)
หรือใสสายใหอาหารเขาทางกระเพาะอาหาร (gastrostomy tube) ผปู ว ยทีไ่ มสามารถรับประทานอาหารทางปาก
นานกวา 2 สัปดาหขึ้นไป จากมาตรการทางการแพทยบางชนิดก็ควรพิจารณาให TPN อยางไรก็ตาม การให
อาหารทาง TPN ควรไดรบั การพิจารณาจากสภาพการปวยไขเปนการเฉพาะราย
การใหการบำบัดในรูปแบบการดูแลรักษาประคับประคองสำหรับผูปวยที่เบื่ออาหารและ cachexia
สำหรับผูปวยกลุมใหญที่ไมเหมาะกับการให artificial feeding จำเปนตองอธิบายใหผูปวยและครอบครัวเขาใจ
อยางถองแทเพียงพอ การลองให corticosteroids หรือ progestrogens และดวยมาตรการดานโภชนาการ เชน
ใหอาหารคราวละไมมากแตบอยครั้ง และใหอาหารที่ผูปวยชอบ รวมถึงพรอมใหอาหารไดทันทีที่ผูปวยตองการ
อาจตองใหคำปรึกษาแนะนำแกสมาชิกของครอบครัวผูปวยไมใหพยายามและบังคับผูปวยใหรับประทาน
มากกวาที่ผูปวยตองการ
- การใหสารน้ำ (hydration)
ผูปวยที่เขาสูระยะสุดทายของการปวยไข ไมสามารถดื่มสารน้ำไดในปริมาณที่มากเทาปกติ ซึ่งสภาพ
เชนนี้อาจทำใหบุคลากรทางการแพทยที่ชวยดูแลหรือสมาชิกของครอบครัวผูปวยเรียกรองใหชวยใหสารน้ำ
(artificial hydration) แกผปู ว ย
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ภาวะรางกายผปู ว ยระยะสุดทายทีข่ าดสารน้ำ (terminal dehydration) ถูกคาดหมายวาเปนตัวการทีก่ อ ให
เกิดความทุกข ความไมสบาย เนื่องจากทำใหผูปวยมีปากคอแหง กระหายน้ำและอาจไมรูสึกตัว อยางไรก็ตาม
มีรายงานมากมายที่กลาวถึงอาการตางๆ เหลานี้พบวาเกิดขึ้นไดกับผูปวยที่ไดรับสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือ
ใตผวิ หนังอยางเพียงพอ ทำใหเขาใจวาภาวะทีร่ า งกายขาดน้ำหรือไดรบั สารน้ำอยางพอเพียงไมไดมคี วามสัมพันธ
กับอาการตางๆ เหลานี้ ผปู ว ยทีใ่ กลตายไมร่ำรองถึงภาวะปากคอแหง และภาวะเชนนีส้ ามารถเยียวยาใหบรรเทา
ไดดว ยมาตรการงายๆ ดวยการบำบัดเฉพาะที่ เชนจิบน้ำ หรือใชผา ขนหนูชบุ น้ำใหชมุ เช็ดริมฝปาก
ภาวะรางกายขาดน้ำในผูปวยระยะสุดทายบอยครั้งพบวากลับเปนคุณประโยชนตอผูปวย การขาดน้ำ
ทำใหลดการขับปสสาวะทำใหผูปวยลดการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อขับถายปสสาวะ รวมถึงลดการคั่งของ
ปสสาวะใหเกิดขึ้นนอยลง ชวยลดสารคัดหลั่งในปอดเปนการชวยลดภาวะหายใจลำบาก รวมถึงลด terminal
congestion ของปอด การลดสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหารและลำไสจะชวยลดภาวะทองเสียรวมถึงลดอาการ
คลื่นไสอาเจียนและความเสี่ยงตอการเกิดภาวะสำลักและลดการใชเครื่องชวยดูดสารคัดหลั่งตางๆ อาการ
บวมน้ำและน้ำในชองทองชองปอด อาจลดนอยลงทำใหลดความทุกข นอกจากนี้สำหรับผูปวยที่มีกอนเนื้อทูม
พบวาการลดสภาพการบวมน้ำรอบกอนเนื้อทูมอาจชวยทำใหความปวดลดลง รวมถึงการบรรเทาปวดกระทำ
ไดงายขึ้น
artificial hydration อาจใหผลในทางตรงกันขามกับผลที่คาดหวังและทำใหสภาพทั่วไปของผูปวย
ทรุดลง มีความเปนไปไดที่การชวยใหสารน้ำเชนนี้เปนการยับยั้งหรือยืดเวลาของการตายใหยาวนานขึ้น อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณที่เคลือบคลุมหรือความหวังที่ผิดๆ ตอตัวผูปวยและครอบครัว ทำใหการตระเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับความตายที่กำลังใกลเขามาผิดพลาดไป เครื่องมือที่จำเปนสำหรับใชชวยใหสารน้ำอาจเปนตัว
ขัดขวางความใกลชิดระหวางผูปวยกับสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทยอาจไปใสใจกับการดูแล
คำสั่งเพื่อใหไดสารน้ำสมดุลกับรางกายผูปวยมากกวาการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม
สมาชิกของครอบครัวผปู ว ยทีเ่ ปนทุกข กังวลกับการตองการใหมกี ารชวยใหสารน้ำแกผปู ว ยระยะสุดทาย
จำเปนตองทำความเขาใจใหการชี้แนะการวากระทำเชนนี้อาจเพิ่มความทุกขกับผูปวยโดยไมจำเปนและไมได
ทำใหอาการตางๆ ทีเ่ ปนอยดู ขี นึ้ หรือมีผลลัพธไปในทางดานบวก
มีขอ ยกเวนกับการชวยใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ ถามีขอ บงชีแ้ ละควรตัดสินถึงความจำเปนสำหรับผปู ว ย
เปนการเฉพาะราย เชนผปู ว ยทีม่ อี าการและอาการแสดงวาขาดสารน้ำโดยทีไ่ มสามารถรับประทานเองได หรือราง
กายไมสามารถควบคุมการกักเก็บสารน้ำไดเพียงพอโดยที่ผูปวยนั้นยังไมไดเขาสูภาวะใกลตาย ก็เหมาะสมกับ
การพิจารณาใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ
การไมกชู วี ติ (do not resuscitate order)
ถามีการจัดใหเปนหนุ สวนของการดูแลรวมกันระหวางผปู ว ยกับผใู หการดูแลดานสุขภาพทีเ่ ปนมืออาชีพ
พรอมกับมีการตัดสินใจเกีย่ วกับมาตรการบำบัดและเปาหมายของการบำบัดไวลว งหนา ความแตกตางทางความคิด
เห็นเกี่ยวกับวาผูปวยควรไดรับ “การชวยกูชีวิต” หรือ “ไมมีการชวยกูชีวิต” จะไมเกิดขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกัน
แพทยควรจะไดพดู คุยกันถึงการชวยกชู วี ติ ดานหัวใจและปอด (cardiopulmonary resuscitation - CPR) กับผปู ว ย
และครอบครัว อยางใดก็ตาม ถาหากการพยากรณโรคพบวาผูปวยนั้นยังคงสามารถมีชีวิตอยูไดอีกนานนับ
z
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สัปดาหหรือหลายๆ เดือน การทำ CPR ยังเปนเรือ่ งเหมาะสม มีการกลาววาการแสดงเจตนาถึงการ “ไมชว ยกชู วี ติ ”
หมายถึงการปฏิเสธความหวังของผปู ว ย ซึง่ สำหรับผปู ว ยโรคมะเร็งระยะสุดทาย หรือภูมคิ มุ กันบกพรองระยะสุด
ทาย การไมหรือหลีกเลีย่ งตอการพูดถึงเรือ่ งเชนนีเ้ ปนการสรางความหวังทีผ่ ดิ ๆ ใหกบั ผปู ว ย
การนำผูปวยเขารักษาตัวในหอผูปวยวิกฤต (ICU)
ถาเปนผูปวยระยะสุดทายและมีพยากรณโรคที่ไมดีโอกาสรอดไมมี ผูปวยเหลานี้ไมควรพิจารณานำ
เขาบำบัดในหอวิกฤต ซึ่งนอกจากจะไมไดชวยทำใหผูปวยดีขึ้นยังอาจเปนการกีดกันการอยูรวมของผูปวยกับ
ครอบครัวในวาระสุดทายของชีวิต อยางไรก็ตามสำหรับผูปวยที่อยูในหอวิกฤตแลวและเมื่อเขาสูวาระสุดทาย
บุคลากรทางการแพทยควรจัดใหครอบครัวไดมีโอกาสเขาพบผูปวยกลุมนี้เปนกรณีพิเศษ และใหความใสใจ
ถึงความตองการของครอบครัวผปู ว ยซึง่ มีผสู รุปไวดงั นีค้ อื
1. ไดมีโอกาสอยูใกลชิดกับผูปวยชวงสุดทายของชีวิต
2. ไดมีสวนรวมหรือรูสึกวาไดทำประโยชนแกผูปวย
3. ไดรบั ขอมูลอยางตอเนือ่ งเกีย่ วกับอาการตางๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของผปู ว ย
4. ไดรบั ทราบถึงแผนการดูแลรักษารวมถึงเหตุผลของการดูแลรักษาของทีมงานทางดานการดูแลสุขภาพ
5. ไดรับการยืนยันจากผูใหการดูแลรักษาถึงการชวยใหผูปวยไมทุกขทรมานโดยเฉพาะจากความปวด
6. ไดรับการเอาใจใสและใหกำลังใจจากทีมงานดานการดูแลสุขภาพ
7. ไดมโี อกาสพูดถึงหรือถายทอดอารมณและความรสู กึ ในใจ
8. ไดรับการยืนยันจากทีมงานดานการดูแลสุขภาพวาแผนการดูแลรักษาที่ใหแกผูปวยนั้นเหมาะสม
และถูกตอง
9. ไดรับการเรียนรูถึงความหมายของการตายและการสูญเสียคนที่รักไป
10. มีเวลาไดรับประทานอาหารและพักผอนอยางเพียงพอ
z

การุณยฆาต (euthanasia) การุณยฆาตอาจถูกพิจารณาวาเปนการคานกับความมุงหมายในการดูแล
รักษาแบบประคับประคอง มีการใหนิยามของการุณยฆาตวาเปน “มาตรการเขาหาเพื่อการปลดปลอยดวยการ
มงุ หมายตัง้ ใจใหการจบชีวติ นัน้ เปนการบรรเทาความทุกขทรมานทีย่ ากตอการแกไข” ซึง่ มีทงั้ การชวยใหจบชีวติ
ทั้งทางตรงและทางออม (“active” and “passive”) ปจจุบันแมจะมีบางประเทศอนุญาตใหแพทยทำการุณยฆาต
ไดแตก็ไดรับการคัดคานและตอตานจากสังคมโลกและพบมีการทำที่ผิดวัตถุประสงคกันมาก ดังนั้นบางประเทศ
ทีเ่ คยอนุญาตใหทำไดเริม่ มีการจำกัดวิธกี ารและหรือหามการกระทำ สำหรับในประเทศไทยตามกฎหมายไมอนุญาต
ใหกระทำไมวาจะโดยทั้งทางตรงหรือทางออม
สิง่ ทีย่ ากและทำความลำบากใจใหกบั บุคลากรทางการแพทยทใี่ หการดูแลผปู ว ยใกลตาย คือการถอดถอน
เครือ่ งชวยค้ำจุนชีวติ และการใหยาหลับลึกแกผปู ว ยทีม่ อี าการทีก่ อ ใหเกิดความทุกขอยางแสนสาหัสโดยไมสามารถ
หรือไมมหี นทางในการชวยใหบรรเทาลงได นอกจากใหยานอนหลับเพือ่ ใหผปู ว ยสงบสบายจนกระทัง่ ตายจากไป
การหยุดการบำบัดบางชนิดนั้น ถือวาถูกตองตามจริยธรรมซึ่งไมแตกตางจากการไมเริ่มใหการบำบัด สิ่งที่สำคัญ
สำหรับผูปวยกลุมนี้คือ ชนิดของการบำบัดจำเปนตองเหมาะสมกับระยะการปวยไขและการพยากรณโรคและ
สิง่ สุดทายและสำคัญมากคือ การกระทำใหแกผปู ว ยนอยสุดเทาทีจ่ ำเปนคือการกระทำใหแกผปู ว ยมากทีส่ ดุ
z
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ภาคผนวก 2
เกณฑสำหรับใชพจิ ารณารับผปู ว ยไวดแู ล
เกณฑสำหรับใชพจิ ารณารับผปู ว ยเขาไวในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Criteria for Palliative Care)
1. z เปนผูปวยที่เคยไดรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะทางอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน
z ถูกปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากการบำบัดรักษาโรคใหหายขาด มาเปนเพียงการดูแลรักษาตามอาการ เพื่อ
ใหสามารถใชชีวิตที่เหลืออยางมีคุณภาพที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรคที่เปนอยู (เชน โรคมะเร็ง) ไดลุกลาม
ไปมากแลว
z ใหสามารถกลับไปใชชว
ี ติ ชวงสุดทายทีบ่ า น โดยคาดวาจะมีชวี ติ อยตู อ ไปไดไมเกิน 6-12 เดือน
z โรคทีผ
่ ปู ว ยเปนอยู มีความเปนไปไดทจี่ ะทำใหผปู ว ยจบชีวติ ในชวงทายของการปวยไข
2. ผปู ว ยครอบครัวและคนใกลชดิ เขาใจถึงสภาพของโรคทีเ่ ปนอยู และตองการกลับไปใชชวี ติ ชวงสุดทายทีบ่ า น
โดยครอบครัวมีความพรอมที่จะใหการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา
3. ผปู ว ยทีโ่ รคลุกลามไปมากแลว และมีความตองการกลับไปใชชวี ติ ทีบ่ า น แตสภาพแวดลอมของชุมชนทีผ่ ปู ว ย
พักอาศัยอยไู มเหมาะสม รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขไมครอบคลุมในการใหการบริการ
4. ผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอื่นๆ โดยโรคที่เปนอยูไดลุกลามไปมากเกินกวาจะให
การบำบัดใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวี ติ อยตู อ ไปไดไมเกิน 6 เดือน
5. เปนผูปวยที่ไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเสี่ยงสูงมากตอการควบคุมความปวดหรืออาการอื่นที่กอให
เกิดความทุกขไดไมดเี ทาทีค่ วร ภายหลังใหกลับไปรักษาตัวตอทีบ่ า น
6. ผูปวยอยูในระยะที่โรคลุกลามไปมาก มีปญหาของการใหการบำบัดความปวดที่เปนอยูที่ซับซอนจำเปนตอง
ไดรบั การดูแลอยางใกลชดิ เพือ่ ปรับขนาดของยาแกปวด
7. ผูปวยที่โรคลุกลามไปมาก และพบวามีความตองการยาแกปวดเพื่อบรรเทาความปวดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และมีความเปนไปไดที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น
8. ในกรณีทแี่ พทยในหนวยงานดูแลรักษาแบบประคับประคองไมอยหู รือติดตอไมได ไมวา จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
แพทยเจาของไขเดิมจะตองชวยใหการรับผิดชอบในการดูแลผปู ว ย ไมวา ผปู ว ยจะพักอยใู นสถานพยาบาลนัน้ ๆ
หรือที่บานผูปวยก็ตาม
เกณฑการรับเขาไวดแู ลในคลินกิ ระงับปวด (Criteria for Pain Clinic)
1. เปนผูปวยที่แพทยเจาของไขพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถใหการควบคุมความปวดของผูปวยได
2. เปนผปู ว ยทีพ่ จิ ารณาแลวเห็นวา มีความเสีย่ งสูงมากตอการควบคุมความปวดไดไมดเี ทาทีค่ วร ภายหลังกลับไป
พักรักษาตัวตอที่บาน
3. เปนผูปวยที่อยูในระยะของโรคที่ลุกลามไปมาก มีปญหาเกี่ยวกับการบำบัดความปวดที่ซับซอนจำเปนตอง
ไดรบั การดูแลอยางใกลชดิ เพือ่ ปรับขนาดของยาแกปวด
โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 113

4. เปนผปู ว ยทีโ่ รคไดลกุ ลามไปมากและพบวามีความตองการยาแกปวดเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วและมีความเปนไปได
ที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น
5. เปนผูปวยที่มีความปวดและถูกสงตัวมาขอคำปรึกษาจากสถาบันการแพทยอื่น
เกณฑสำหรับใชพจิ ารณารับผปู ว ยเขาไวในการดูแลของหนวยงานดูแลทีบ่ า น (Criteria for Home Care)
1. z เปนผูปวยที่ไดรับการดูแลตอเนื่องมาเปนเวลานาน
z ถูกปรับเปลีย
่ นสถานะภาพจากการบำบัดรักษาโรคใหหายขาด เพือ่ ควบคุมโรคไมใหลกุ ลาม มาเปนการดูแล
รักษาตามอาการ เพื่อใหสามารถใชชีวิตที่เหลือไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเนื่องมาจากโรคที่ปวยอยู
ไดลกุ ลามไปมาก
z ใหสามารถกลับไปใชชว
ี ติ ชวงสุดทายทีบ่ า น โดยคาดวาจะมีชวี ติ อยตู อ ไปไดไมเกิน 6-12 เดือน
2. ผูปวย ครอบครัวและผูใกลชิด เขาใจสภาพของโรคที่เปนอยู และตองการกลับไปใชชีวิตชวงสุดทายที่บาน
โดยครอบครัวมีความพรอมที่จะชวยใหการดูแลผูปวยที่บานไดตลอดเวลา
3. เปนผปู ว ยทีโ่ รคลุกลามไปมาก และมีความตองการกลับไปเสียชีวติ ทีบ่ า น แตสภาพแวดลอมของชุมชนทีผ่ ปู ว ย
อาศัยอยนู นั้ ไมมคี วามพรอม หรือระบบบริการสาธารณสุขไมครอบคลุมในการใหการบริการในรูปแบบนี้
4. เปนผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอื่นๆโดยโรคที่เปนอยูไดลุกลามไปมากเกินกวาจะ
ใหการบำบัดใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวี ติ อยไู ดไมเกิน 6-12 เดือน
5. เปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การพิจารณาแลวเห็นวา มีความเสีย่ งสูงมากตอการควบคุมความปวด หรืออาการอืน่ ไดไมดี
เทาทีค่ วร ภายหลังใหกลับไปพักรักษาตัวทีบ่ า น
6. เปนผูปวยที่อยูในระยะของโรคที่ลุกลามไปมาก มีปญหาของการใหการบำบัดความปวดที่เปนอยูที่ซับซอน
จำเปนตองใหการดูอยางใกลชิดเพื่อปรับขนาดของยาแกปวด
7. เปนผูปวยที่โรคลุกลามไปมาก และพบวาตองการยาแกปวดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีความเปนไปไดที่ตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น
8. ตองเปนผูปวยที่อยูในบริเวณที่ผูใหการบำบัดรักษาสามารถติดตามไปดูแลได
เกณฑสำหรับใชพิจารณารับผูปวยเขาไวในการดูแลในสถานพยาบาลที่จัดไวเพื่อดูแลผูปวยระยะสุดทาย
(Criteria for Hospice Care)
1. เปนผูปวยที่โรคลุกลามไปมาก และชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยูมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม หรือระบบบริการ
สาธารณสุข ยังไมครอบคลุมถึงการบริการในรูปแบบนี้
2. เปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การสงตอจากสถาบันทางการแพทยอนื่ โดยโรคทีผ่ ปู ว ยเปนอยไู ดลกุ ลามไปมากเกินกวาจะให
การบำบัดใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวี ติ อยไู ดไมเกิน 11/2 - 3 เดือน (3 - 6 เดือน ในบางประเทศ)
3. เปนผูปวยที่ไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเสี่ยงสูงมาก ตอการควบคุมความปวดไดไมดีเทาที่ควร
ภายหลังใหกลับไปพักรักษาตัวที่บาน
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4. เปนผูปวยที่อยูในระยะโรคลุกลามไปมาก มีปญหาดานใหการบำบัดความปวดที่ซับซอน มีความจำเปนตอง
ไดรบั การควบคุมดูแลอยางใกลชดิ เพือ่ ปรับขนาดหรือปรับเปลีย่ นวิธกี ารใหยาแกปวด
5. เปนผูปวยที่โรคลุกลามไปมากและพบวามีความตองการยาแกปวดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีความเปนไปได
กับการตองปรับเปลี่ยนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น

สถานพยาบาลทีจ่ ดั ตัง้ ไวรองรับผปู ว ยระยะสุดทายทีใ่ กลตาย (Hospice)
เปนสถานพยาบาลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไวสำหรับบริการใหแกผปู ว ยระยะสุดทายของชีวติ เพือ่ ใหไดรบั ความสบาย
ทั้งทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใหถึงความเอาใจใสเปนการเฉพาะรายบุคคล โดยขบวนการของการ
ทำงานจะมุงเนนไปที่การใสใจกับการดูแลอาการตางๆ มากกวาการรักษาใหหายขาดจากโรค เพื่อใหเกิดการตาย
ดีตายอยางสงบไมทุรนทุราย ตายอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และการนำเอาครอบครัวผูปวยเขามารวม
เปนสวนหนึ่งของการดูแลและใหการดูแล
บุคลากรทีท่ ำงานในองคกรนี้ ประกอบดวย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห บุคคลทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจ
ในงานดานนี้ โดยมีแพทยเขามาชวยดวยเปนบางเวลา
เนื่องจากเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจาย จึงมีการจำกัดเวลาของการเขาพักอาศัยเพื่อซื้อบริการของการ
ดูแลรูปแบบนี้ โดยแตกตางกันไปตามแตระบบสังคมสงเคราะหของแตละประเทศ ซึ่งโดยมากจะอยูที่ 11/2 - 3
เดือน กอนเสียชีวติ
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ภาคผนวก 3
การดูแลทีบ่ า น (Home Care)
การดูแลที่บานเปนสวนหนึ่งของ comprehensive health care ซึ่งประกอบดวยการบริการดานสุขภาพ
ใหกบั ปจเจกบุคคลและครอบครัวทีบ่ า น ความมงุ หมายของการดูแลชนิดนีป้ ระกอบดวย การสงเสริม (promoting)
การคงไว (maintaing) และการฟน ฟู (restoring) สุขภาพ โดยเปนการมงุ เนนใหรา งกายสามารถประกอบกิจกรรม
ตางๆ ไดดวยตนเองใหมากที่สุดและลดความทุพพลภาพจากผลของการปวยไวใหนอยที่สุด รวมถึงใหการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย
ผูปวยที่ไดรับการดูแลที่บานโดยทั่วไปเปนการดูแลตอเนื่องจากการดูแลที่โรงพยาบาล แตบางโอกาส
การดูแลที่บานเปนอีกทางเลือกของผูปวยแทนการเขารับการดูแลที่โรงพยาบาล การดูแลที่บานอาจชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูปวยที่ยังเจ็บปวยและการเจ็บปวยนั้นอยูในวงจำกัด
การบริการของการดูแลรูปแบบนี้จะเปนไปตามความตองการของผูปวยและครอบครัวตามที่ไดมีการ
วางแผนไวรวมกัน ในบางประเทศจะมีกลุมองคกรเอกชนมารับไปดำเนินการตอหรือทำงานรวมกับบุคลากร
ของโรงพยาบาล อยางใดก็ตามการดูแลที่บานควรเปนการดูแลที่มีคุณภาพสำหรับผูปวยที่ไดรับการคัดเลือก
เปนการเฉพาะบุคคล การดูแลควรไดรับการยอมรับโดยแพทยเจาของไขและเปนไปตามความตองการของผูปวย
ไมเหมาะกับการนำมาใชปฏิบัติกับผูปวยที่พักอาศัยอยูเพียงลำพัง หรือคนในครอบครัวไมสามารถชวยใหการ
ดูแลในชวงเวลาทีบ่ คุ ลากรทางการแพทยไมไดมาเยีย่ ม ผปู ว ยทีเ่ หมาะกับการดูแลในลักษณะนีค้ วรเปนผทู สี่ ามารถ
ประกอบกิจกรรมในชีวติ ประจำวันไดดว ยตนเอง สำหรับผปู ว ยทีต่ อ งใชชวี ติ เฉพาะบนเตียง พบวามีปญ
 หามากมาย
กับการดูแลในรูปแบบนี้

ทีมงานของการดูแลทีบ่ า นประกอบดวย
- แพทย (แพทยเจาของไข แพทยประจำครอบครัว แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความจำเปนของ
ผูปวยเฉพาะราย)
- พยาบาล (พยาบาลที่ทำงานในชุมชน พยาบาลของสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พยาบาลจากศูนยเอกชน) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4)
- ผบู ริหารจัดการการดูแลทีบ่ า น
- เภสัชกร
- นักสังคมสงเคราะห
- นักบำบัดตางๆ (นักกายภาพบำบัด occupational นักกิจกรรมบำบัด therapist นักดนตรีบำบัด
recreational และโภชนากร therapist)
- พระ นักบวช นักการศาสนา
- ครอบครัว และเพือ่ น
- อาสาสมัคร
- ผูชวยทำงานบาน
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ขอดีของการดูแลที่บานกับขอดอยของการดูแลที่โรงพยาบาล
ขอดีของการดูแลที่บาน

ขอดอยของการดูแลที่โรงพยาบาล

มีความรสู กึ สบาย
z มีความเปนสวนตัว
z มีความคุนเคย
z มีความรส
ู กึ ปลอดภัย
z มีความเปนอิสระ
z ลดการหมกมุนอยูกับภาวะของการเจ็บไข
z ใกลชด
ิ กับครอบครัว เพือ่ น ญาติ
z คนในครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล
z

ตารางเวลาในการใชชีวิตที่เรงรีบ
z เปนการดูแลที่ไมไดมุงเนนเปนการเฉพาะบุคคล
z สูญเสียความเปนสวนบุคคล
z มีการเฝาตรวจตราสัญญาณชีพโดยไมจำเปน
z มีการตรวจโดยเฉพาะทางหองปฏิบัติการที่นาสงสัยถึงประโยชน
z คาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น
z ตองเดินทางไปหางไกลจากครอบครัวและญาติมิตร
z

เครื่องมือทางการแพทยของใชที่จำเปนสำหรับผูปวยที่ไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่บาน
z เครือ
่ งมือในการให O2 และเครือ่ งดูมเสมหะ
z Walker ไมเทา เกาอีช
้ นิดตางๆ รวมถึง Wheelchair สำหรับผปู ว ยทีท่ พุ พลภาพ
z เตียงนอน (ถาสามารถปรับระดับไดจะเหมาะยิง
่ ขึน้ )
z โตะขางเตียง โถนอนและทีถ
่ า ยปสสาวะ
z ที่นอนพิเศษสำหรับแผลกดทับ
z ราวจับที่ติดตามผนังบานและหองน้ำ
z กระดิ่งหรือออดไฟฟาสำหรับเรียกผูชวยใหการดูแล
z เครือ
่ งชวยใหความสะดวกและผอนคลาย อาทิ เชน วิทยุ ทีวี เครือ่ งปน อาหาร พัดลม ฯลฯ
สิ่งของตางๆ ที่กลาวถึงเหลานี้ เปนเพียงบางสวน และอาจจำเปนสำหรับผูปวยบางราย และไมจำเปน
จะตองมีพรอมถึงจะสามารถนำผูปวยกลับไปพักรักษาตัวที่บาน การปรับสิ่งของเทาที่มีอยูเพื่อใหผูปวยสามารถ
ใชชีวิตชวงสุดทายที่บานตามความตองการเปนเรื่องที่สำคัญ
การดูแลที่บาน (Home Care) จะแตกตางจากการเยี่ยมบาน (Home Visit) ซึ่งเปนการไปตรวจเยี่ยม
ตามบานตามตารางเวลา เชน ผตู งั้ ครรภหรือหลังคลอด และการดูแลตรวจเยีย่ มดานสุขภาพทีบ่ า น (Home Health
Care) ซึง่ เปนการจัดใหมกี ารดูแลแกผปู ว ยซึง่ โดยมากเปนผสู งู อายุทปี่ ว ยดวย โรคเรือ้ รังตามบานโดยมีจดุ มงุ หมาย
เพื่อปองกันไมใหเกิดการปวยไขอื่น สงเสริมคงไวและฟนฟูสุขภาพหรือชวยไมใหภาวะปวยไขที่เปนอยูทำให
สุขภาพทรุดลงหรือเกิดทุพลภาพขึ้น
หมายเหตุ ใบรับรองแพทยถงึ สภาพการปวยไข การพยากรณโรค และเหตุผลทีผ่ ปู ว ยตองการกลับไป
เสียชีวิตที่บาน อาจเปนสิ่งจำเปนและเปนการชวยอำนวยความสะดวกในการแจงตายของครอบครัวตอสวน
ราชการทีเ่ กีย่ วของ (เขียนใบรับรองแพทยใหผปู ว ยกอนกลับไปพักรักษาตัวตอทีบ่ า น)
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ลักษณะของการเยีย่ มบาน
การเยี่ยมบานหรือการบริการดูแลสุขภาพผูปวยถึงบาน (Home care) หมายถึง การบริหารใหมีการ
จัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมะสมสำหรับผูปวยและครอบครัวรายหนึ่งๆ โดยเริ่มตั้งแตการประเมินสภาพผูปวย
สภาพแวดลอมของบานผูปวย การประสานงานกับทีมรักษาถึงการรักษาที่บาน ที่โรงพยาบาล หรือสงตอ การ
มอบหมายใหหนวยงานหรือแผนกตางๆ รับผิดชอบหนาที่ใดบางเพื่อการดูแลผูปวยรายนั้นๆ รวมกัน การ
ประเมินความตองการดานตางๆ ของผูปวยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันไดตามปกติ เชน หุงหาอาหาร
ไปซื้อขาวของ ทำความสะอาดบานเรือน ซักเสื้อผา น้ำกิน น้ำใช ฟนไฟ ความปลอดภัยของทรัพยสินในบาน
เปนตน

จุดประสงคในการเยีย่ มบาน คือ
1. เพือ่ รจู กั เขาใจผปู ว ยและครอบครัวมากขึน้
2. เพื่อใหเกิดบริการอยางเปนองครวม
3. เพื่อประเมินการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว
4. เพื่อใหบริการตอผูปวย

ประเภทของการเยีย่ มบาน
1. เยี่ยมบานคนปวย
แบงเปน 2 ประเภท คือ
1.1 ฉุกเฉิน ฉับพลัน กรณีแพทยสงั่ เยีย่ มหรือรายทีพ่ ยาบาลประจำครอบครัวพบสิง่ ผิดปกติ ประเมิน
สภาวะวาควรมีการเยี่ยมบานโดยเร็ว
1.2 โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผูปวยที่ไมสามารถมารับบริการไดเนื่องจากเดินทาง
มารับบริการไมสะดวกเปนการเยีย่ มเพือ่ ใหบริการทีบ่ า น เชน ทำแผล ฉีดยา ตรวจน้ำตาลในเลือด
โดยใช Gluco meter เปนตน
2. เยีย่ มบานคนใกลตาย เพือ่ ดูแลการเจ็บปวยกอนตาย เชน AIDS มะเร็งระยะสุดทาย อยเู ปนเพือ่ น
ขณะที่การตายกำลังดำเนินไป และดูแลญาติจนถึงหลังการตาย ใหการรักษาที่จำเปน เชน การฉีดยาระงับปวด
และการประคับประคองทางจิตใจ
3. เยี่ยมบานเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ ในรายการที่ตองใชยาหรือการรักษาที่ซับซอน ในรายที่มาใช
บริการรักษาเกินความจำเปน ในรายทีม่ ารับบริการลำบาก เชน พิการ ถูกสังคมรังเกียจ ถูกทอดทิง้ ติดยา ชวยเหลือ
ตนเองไมได เปนตน
4. เยี่ยมบานเพื่อติดตามผูปวยหลังออกจากโรงพยาบาล การเยี่ยมบานในผูปวยกลุมนี้ มักจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต เชน ในรายที่เพิ่งคลอดบุตร ในรายที่หลังการผาตัด มีการเจ็บปวยรายแรง หรือ
อุบตั เิ หตุ เปนตน
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ประเภทผปู ว ยทีไ่ ดรบั การบริการสุขภาพทีบ่ า น โดยแบงกลมุ เปาหมายเปน 3 กลมุ ใหญๆ ดังนี้
1. ผปู ว ยเรือ้ รังทีต่ อ งการดูแลสุขภาพทีจ่ ำหนายจากโรงพยาบาล ระบบโรค คือ
1.1 โรคทางกลมุ งานอายุรกรรม
1.2 โรคทางกลมุ งานศัลยกรรมทัว่ ไป , ศัลยกรรมกระดูก
1.3 โรคทางกลมุ งานสูติ - นรีเวชกรรม
1.4 โรคทางกลมุ งานกุมารเวชกรรม
2. ผูรับบริการตรวจรักษาที่งานผูปวยนอก คลินิกพิเศษ และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ตองไดรับการ
ติดตามดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง
3. ผปู ว ยทีค่ น พบในชุมชนหรือชุมชนสงตอ เชน ผตู ดิ เชือ้ เอดส ผพู กิ าร ผปู ว ยจิตเวช เปนตน

เกณฑในการคนหาคัดเลือกผปู ว ย เขารับบริการตามลักษณะของกลมุ งานตางๆ
กลุมงานอายุรกรรม
1. ผปู ว ยเรือ้ รัง
1.1 โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง : ใชออกซิเจน พนยา
1.2 โรคเบาหวาน : ใชยาฉีด มีแผลเรือ้ รัง
1.3 โรคหลอดเลือดและสมอง : มีกายภาพบำบัด
1.4 โรคไตวายเรือ้ รัง : ลางไต
1.5 มะเร็งระยะสุดทายทุกชนิด
2. ผูปวยที่ตองการการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง
2.1 การทำแผล
2.2 การดูดเสมหะ
2.3 การดูแลผูปวยเจาะคอ
2.4 การดูแลผูปวยใหอาหารทางสายใหอาหาร
2.5 การใหออกซิเจน
2.6 การฉีดยาอินซูลิน
2.7 การดูแลผปู ว ยไดรบั การคาสายสวนปสสาวะ
กลมุ งานศัลยกรรมกระดูก
1. ผปู ว ยทีบ่ าดเจ็บไขสันหลัง ทีม่ อี าการอัมพาตครึง่ ทอน อัมพาตทัง้ ตัว
2. ผปู ว ยทีม่ แี ผลเรือ้ รังติดเชือ้ ในกระดูก ( Osteomyelitis ) แผลกดทับ
3. ผปู ว ยใสสายสวนปสสาวะคาไว หรือผปู ว ยทีไ่ ดรบั การฝกโปรแกรมฝกขับถายปสสาวะ
4. ผปู ว ยทีม่ ปี ญ
 หาในการเคลือ่ นไหวในการทำกิจวัตรประจำวันหรือตองจำกัด กิจกรรม
5. ผปู ว ยทีใ่ สโลหะดามกระดูกภายใน หรือภายนอกทีแ่ ขน ขา
6. ผปู ว ยทีผ่ า ตัดเปลีย่ นขอสะโพกเทียม ขอเขาเทียม
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7. ผปู ว ยทีผ่ า ตัดกระดูกสันหลังทีส่ ว นคอ อก เอว
8. ผูปวยที่ใสอุปกรณเสริม อุปกรณเทียม เชน SOMI, Juwett, chair back, taller brace, L-S support,
Philadelphia
9. ผูปวยที่ใสเผือกแขน ขา ลำตัว ศีรษะ
10. ผปู ว ยเด็กทีไ่ ดรบั การแกไขความพิการ เชน นิ้วเกิน นิว้ ติด เทาปุก เปนตน
11. ผปู ว ยทีต่ ดั อวัยวะแขน ขา
12. ผูปวยชราที่มีปญหาดานการสื่อสารและ/หรือชวยเหลือตัวเองไดนอย
กลมุ งานสูติ - นรีเวชกรรม
1. ผูปวยหลังคลอดทุกราย
2. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย
กลุมงานกุมารเวชกรรม
1. ทารกคลอดกอนกำหนดและน้ำหนักนอย
2. ทารกทีม่ ปี ญ
 หาระบบประสาทและสมองไมปกติ
3. ผูปวยแรกคลอดที่ติดเชื้อเปนผลใหพัฒนาการชา
4. ผูปวยที่เจ็บปวยเรื้อรัง
5. ผปู ว ยโรคเลือด
กลุมงานจิตเวช
1. ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยในโรคดังตอไปนี้
โรคจิต โรคประสาท ลมชัก ปญญาออน มีอาการกลับซ้ำของโรค ดวยสาเหตุ
1.1 ขาดยาเนือ่ งจาก หยุดยาเอง รับประทานยาไมสม่ำเสมอ
1.2 มีปจจัยอื่นสงเสริมใหมีอาการทางจิตมากขึ้น เชน ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ เครียด
วิตกกังวลสูง
1.3 ผูปวยฆาตัวตาย
1.4 ผูปวยโรคจิตที่ไดรับการรักษาโดยใชยาตานโรคจิตชนิดออกฤทธิ์ยาว

โปรแกรมการดูแลสุขภาพทีบ่ า น
โปรแกรมการดูแลสุขภาพทีบ่ า นทีใ่ ชในโรงพยาบาล คือ
1. บริการเยีย่ มบาน ( Home visit ) ตรวจสุขภาพ แนะนำการปรับสภาพแวดลอม ทีอ่ ยอู าศัยทีเ่ หมาะสม
2. บริการแบบองครวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. บริการใหยืมเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
4. บริการใหคำปรึกษาแนะนำแกผปู ว ย และญาติผดู แู ล
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อุปกรณในการเยี่ยมบาน
การไปเยีย่ มบานควรมีอปุ กรณสำหรับเยีย่ มบาน โดยบรรจุอปุ กรณในกระเปา ไดแก
z แผนที่ที่ใชในการเดินทาง
z หูฟง
 (Stethoscope)
z เครือ
่ งวัดความดันและทีพ่ นั ขนาดตางๆ ( Sphygmomanometer and various cuff sizes )
z เครือ
่ งตรวจหูและตา (Otoscope and ophthalmoscope)
z สารหลอลืน
่
z แฟมบันทึกประวัติครอบครัว
z ใบสัง
่ ยา
z ไมกดลิ้น
z ถุงมือใชแลวทิ้ง
z ไฟฉาย
z ปรอทวัดไข (Thermometer)
อุปกรณอนื่ ๆ อาจจะเตรียมตามความจำเปนของการเยีย่ มบาน เชน เตรียมชุดทำแผลสำหรับ วัตถุประสงค
เยีย่ มบานเพือ่ ทำแผล ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แผนพับเรือ่ งโรคตาง ๆ ทีจ่ ำเปน เครือ่ งชัง่ น้ำหนัก คอมพิวเตอร
แบบพกพา เปนตน
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ตารางการแสดงเกณฑการจำแนกระดับ
ความตองการการดูแลและความถี่ของการเยี่ยมบาน
ระดับ
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ความตองการการดูแล

1.

ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับเล็กนอย
เกี่ยวกับความเจ็บปวยเล็กนอยและการปองกันโรคสงเสริมสุขภาพ
- การประเมินปจจัยเสี่ยงตอความเจ็บปวย
- การใหความรูดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน
- การสนับสนุนการดูแลสุขภาพเบื้องตน

2.

ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับปานกลางเกี่ยวกับ
- การแกไขปญหาตางๆ
- การสอนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ
- การฟนฟูสภาพภายหลังเจ็บปวยดวยเทคนิคงายๆ
- การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตามปญหา
- ตองการความชวยเหลือจากทีมงานอืน่ ๆ เล็กนอย

3.

ครอบครัวทีต่ อ งการการดูแลชวยเหลือระดับมาก
- การแกไขปญหาดานรางกาย สังคม จิตใจ โดยตองการใชทกั ษะ
ผดู แู ล
- ตองการการประเมินภาวะเจ็บปวยและความตองการของ
ครอบครัว
- ตองการสอนเกี่ยวกับภาวะของการเจ็บปวยและการแกปญหา
ภาวะแทรกซอน
- ตองการการชวยเหลือดานจิตใจ อารมณ หรือการ ปรับตัว
- ตองการการชวยเหลือจากทีมงานอืน่ ๆ ในการแกไขปญหา
อยางนอย 2-3 ทีม
- มีปญ
 หาสุขภาพทีซ่ บั ซอน 2-3 ปญหา

4.

ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับมากที่สุด
- ตองการการชวยเหลือแกไขปญหาที่ตองใชทักษะและ
ความรวมมือ
- ตองการการประเมินครอบครัวและการชวยประคับประคอง
ครอบครัวใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด
- ตองการการสอนเกี่ยวกับความเจ็บปวยมาก/ครอบครัวมีปญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู
- ตองการการแกปญหาดานจิตสังคมที่ตองใชทักษะขั้นสูง
มีปญ
 หาสุขภาพทีซ่ บั ซอนมาก ตองใชทกั ษะในการดูแล
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ความถี่ของการเยี่ยมบาน
1 ครัง้ ตอ 2 เดือน

1 ครัง้ ตอเดือน

2 ครัง้ ตอเดือน

1 ครัง้ ตอสัปดาห

ในการดำเนินงาน สามารถแบงไดเปน 3 ระยะใหญ ดังนีค้ อื
1. ระยะกอนเยี่ยมบาน
2. ระยะเยี่ยมบาน
3. ระยะหลังการเยี่ยมบาน
1. ระยะกอนเยี่ยมบาน
เปนระยะของการวางแผน กำหนดวัตถุประสงคการเยีย่ มบาน มีขนั้ ตอนดังตอไปนี้ คือ
z รับการสงตอผป
ู ว ยทีไ่ ดรบั การพิจารณาแลววาตองสงตอมาเพือ่ รับไวดแู ลตอเนือ่ งทีบ่ า นจากแพทย
เจาของไข หรือหัวหนาพยาบาลประจำหนวยงานทีส่ ง ตอผปู ว ย
z เตรียมเอกสารขอมูลผป
ู ว ยและครอบครัว โดยใบสงตอการดูแลตอเนือ่ งทีบ่ า น
แฟมประวัติ OPD Card
แฟมการรักษา กรณี IPD
ใบขอมูลสรุปเยี่ยมบานครั้งที่แลว
z อุ ป กรณ กระเป า เยี่ ย มบ า น เครื่ อ งมื อ ที่ ค วรติ ด ตั ว ไปเยี่ ย มบ า น ใบสั่ ง ยา เบอร โ ทรศั พ ท ผู ป ว ย
เครือ่ งวัดความดันเลือด หูฟง ชุดเครือ่ งมือตรวจหูและตา ปรอทวัดไข ไมกดลิน้ สำลี แอลกอฮอล
ชุดทำแผล ถุงมือ เครือ่ งวัดระดับน้ำตาแบบพกพา แผนพับสุขศึกษา ถุงใสขยะ เปนตน
นอกจากนี้ กลองถายภาพอาจเปนอุปกรณอีกชิ้นที่ควรพกพาไป เพราะอาจใชถายภาพเพื่อติดตาม
สภาพบาดแผล หรือภาพนาทีประทับใจภายในบาน ซึ่งอาจใชเปนเครื่องมือเตือนความทรงจำใหผูปวยและญาติ
รวมทัง้ กระชับความสัมพันธดตี อ กันไดในภายหลังอีกทัง้ เปนกำลังใจใหทมี งานเยีย่ มบานในวาระตอๆ ไป
z ยานพาหนะ
2. ระยะเยี่ยมบาน ขณะเยี่ยมบานทีมงานตองมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสรางสัมพันธภาพคนหา
ปญหา รจู กั เขาใจ เห็นอกเห็นใจผปู ว ยและครอบครัว ทักษะเหลานีไ้ ดแก
การใหบริการดานจิตวิทยาสังคม
การใชเครือ่ งมือทางดานมานุษยวิทยา เชน ชีวประวัตผิ ปู ว ย ผังเครือญาติ
ถึงบานผูปวยแลวควรทำอยางไรดี หลังจากทักทายตามอัธยาศัยแลว นอกเหนือจากพุงความสนใจ
ไปที่ตัวผูปวย ไมไดไปรักษาแตโรค ดังนั้นตองชางสังเกตและประเมินทุกสิ่งที่พบที่บานนั้นๆ หลายคนอาจมี
ทักษะสวนตัว แตอกี หลายคนอาจตองการแนวทาง ซึง่ มีผรู วบรวมมาเปนเครือ่ งมือ (IN-HOME-SSS) ดังหัวขอ
ดังตอไปนี้
I-Immobility ประเมินวาผปู ว ยสามารถทำกิจกรรมไดมากนอยเพียงใด
1. กิจวัตรประจำวันพืน้ ฐาน เชน ลุกจากทีน่ อน อาบน้ำ เขาหองน้ำ แตงตัวเองได กินได ขับถายสะดวก
กลัน้ ไดหรือไม
2. กิจวัตรอื่นๆ ที่ใชแรงมากขึ้น เชน ทำงานบาน จายตลาด ทำอาหาร รับโทรศัพท จัดยากินเองได
ลางรถ เลีย้ งสุนขั เปนตน
N-Nutrition ประเมินวาผปู ว ยมีภาวะโภชนาการอยางไร อาหารโปรด วิธเี ตรียมอาหาร วิธเี ก็บอาหาร
ปริมาณทีก่ นิ นิสยั การกิน กอนและหลังกินขาวชอบสูบบุหรี่ ดืม่ เหลาหรือไม เปนตน
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H-Housing ไมใชประเมินวาดีหรือไม แตประเมินวาสภาพบานมีลกั ษณะอยางไร
1. ภายในบาน เชน แออัด โปรงสบาย สะอาด ดูเปนสวนตัว มีรปู แขวนผนังเปนใครบาง มีประกาศนียบัตร
หรือโลยกยองเกียรติคุณเรื่องใดบางของสมาชิกในบาน มีโทรทัศน เครื่องดนตรี หองหนังสือ เลี้ยงสัตวภายใน
บาน เปนตน
2. รอบบาน เชน มีบริเวณหรือไม รอบบานเปนอยางไร รัว้ รอบขอบชิด หรือทะลุถงึ กันกับเพือ่ นบาน
3. เพือ่ นบานเปนใคร ลักษณะอยางไร ความสัมพันธ กับผปู ว ยและครอบครัวเปนอยางไร
O-Other people ประเมินวาภาวะบทบาทหนาที่ของสมาชิกในบานเปนอยางไร มีตอผูปวยอยางไร
ถาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะมีใครเปนตัวแทนที่จะตัดสินใจแทนผูปวยได การเยี่ยมบานมีขอไดเปรียบในการพูด
คุยเรื่องอนาคตของการดูแลรักษาผูปวยในระยะยาว โดยเฉพาะการดูแลผูปวยระยะสุดทาย บานเปนสถานที่ที่
บุคลากรทางการแพทยสามารถคุยกับผูปวยและญาติไดสะดวกและอบอุนกวาในโรงพยาบาล เพราะปราศจาก
สภาพกดดัน ที่จะใหผูปวยและญาติออกจากโรงพยาบาล ทั้งยังเปนการสาธิตใหผูปวยและญาติไดเห็นถึงสภาพ
ทีแ่ ทจริงวาสามารถอยบู า นได อยางไรบางแมในนาทีสดุ ทาย
M-Medications ประเมินวาสภาพความเปนจริงผูปวยบริโภคยาอะไรบาง บริโภคอยางไร มีวิธีการ
จัดยาแตละมื้ออยางไรมียาอื่นอะไรอีกบางที่นอกเหนือจากแพทยประจำตัวสั่ง มียาสมุนไพร อาหารเสริม
ยาหมอ ยาพระ และอะไรอื่นอีกบาง ทั้งนี้ไมใชเพื่อหาม แตเพื่อใหรูและประเมินพฤติกรรมการรักษาพยาบาล
ของผปู ว ยรายนัน้ ๆ
E-Examination การตรวจรางกายและการประเมินวาผูปวยสามารถทำภารกิจประจำวันไดมากนอย
เพียงใดทีบ่ า น จะทำใหเห็นสภาพการเจ็บปวยทีแ่ ทจริงของผปู ว ยรายนัน้ ๆ
S-Safety ประเมินสภาพความปลอดภัยภายในบาน เพื่อชวยใหผูปวยและญาติปรับสภาพภายในบาน
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได
S-Spiritual ประเมินความเชื่อ คานิยมของคนในบานจากศาสนาวัตถุภายในบาน วารสาร นิตยสาร
ที่อานประจำหรือจากการพูดคุยกับผูปวยและญาติโดยตรง
S-Services ใหญาติผูใกลชิดอยูดวยในขณะที่บุคลากรทางการแพทยไปเยี่ยมบานเพื่อใหเขาใจตรงกัน
ในการวางแผนดูแลผูปวย รวมทั้งเขาใจถึงมาตรการบริการดูแลสุขภาพทั้งที่บานและโรงพยาบาลวามีอะไรบาง
จะติดตอไดอยางไร เมือ่ ใดหรือมีบริการอืน่ ใดในละแวกบานทีผ่ ปู ว ยและญาติสามารถใชบริการอืน่ ใดไดอกี บาง
3. ระยะหลังการเยีย่ มบาน เปนระยะหลังการเยีย่ มบานทีมงานไดมาพูดคุยกันเพือ่ สรุปปญหาของผปู ว ย
และครอบครัวที่ไปเยี่ยม แนวทางแกปญหาหรือการติดตามเยี่ยมบานครั้งตอไป และนำผลที่ไดมาบันทึกลง
ในรายงานหรือแบบบันทึกการเยีย่ มบาน เพือ่ ประกอบการดูแลตอเนือ่ งตอไป

การบริการเยีย่ มบานทีม่ โี รงพยาบาลเปนฐาน (Hospital - based Home Health Care)
การบริการสุขภาพทีบ่ า นไมใชบริการเฉพาะทีบ่ า นเทานัน้ แตจะตองเริม่ ตนตัง้ แตผปู ว ยเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล รับการรักษาตางๆ จนสามารถกลับไปดูแลผปู ว ยตอเนือ่ งทีบ่ า น ซึง่ ควรมีรายละเอียดการดำเนินงาน
ดังตอไปนี้ คือ
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ดานการบริการ : ระยะเตรียมการ
1. กำหนดโครงสรางทีมสุขภาพ แตงตั้งคณะกรรมการ ดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน และทีมเครือขาย
การดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานเยี่ยมบาน แบบสหสาขาวิชาชีพและจัดตั้งงานดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน เปน
ศูนยประสานงานการดูแลผปู ว ยตอเนือ่ งทีบ่ า น กับทีมเครือขาย กำหนดระบบบริหารจัดการ
2. การวางแผน กำหนดกลุมเปาหมายและกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติรวมกันตามมาตรฐานวิชาชีพ
จัดทำทะเบียน แฟมประวัติผูปวย ครอบครัว แบบฟอรมการบันทึกขอมูล โดยศูนยฯ ประสานงานทีมสุขภาพ
ผูเกี่ยวของ ประชุมระดมสมอง รวมคิด รวมวางแผนและพัฒนาคุณภาพงานดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน การ
ออกเยีย่ มบานอยางตอเนือ่ ง และมีการกำหนดการประชุมเปนวาระการประชุมซึง่ อาจจะเปน 3 เดือน/ครัง้
3. การประสานงาน ประสานการรวมมือระหวางโรงพยาบาลและเครือขายบริการสุขภาพที่เกี่ยวของ
ทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล ทัง้ ภาครัฐ/เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และชุมชน
4. การนิเทศงาน นิเทศงานการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานในระบบเครือขายโดยใชคูมือ การประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน

ทีมดูแลผปู ว ยตอเนือ่ งทีบ่ า น ควรตองประกอบดวย
1. แพทย
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
4. เภสัชกร
5. พยาบาลจิตเวช
6. นักโภชนาการ
7. เจาหนาทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ดานบริการ : ระยะดำเนินการ
1. รับการสงตอผปู ว ย
2. เยี่ยมประเมินปญหาและอาการที่ตองไดรับการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานที่หอผูปวย
3. วางแผนการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานระหวางทีมบริการกับผูปวยและครอบครัว
4. วางแผนการออกเยีย่ มทีบ่ า นโดยทีมบริการ หรือใชวธิ กี ารติดตามเยีย่ มผปู ว ยทางโทรศัพท

โดยกระบวนการเยีย่ มบานแบงเปน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ระยะกอนเยีย่ มบาน เตรียมความพรอมผปู ว ยกอนจำหนาย โดยใชระบบ D - METHOD
นัดหมายการเยี่ยมบาน โดยพิทักษสิทธิผูปวย วางแผนการเยี่ยม/ประชุมเตรียมความพรอม (Pre - conference)
ศึกษาปญหาผปู ว ยกอนเยีย่ มบาน เตรียมความพรอมกระเปาเยีย่ มบานและอุปกรณตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
ขัน้ ตอนที่ 2 ระยะเยีย่ มบาน ใหบริการเยีย่ มบานแบบองครวม โดยใชแฟมสุขภาพครอบครัว ครอบคลุม
ตามหลัก IN-HOME-SSS ใหบริการทำหัตถการตามหลักการปองกันการติดเชื้อ เนนใหผูปวยและญาติมั่นใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีระบบโทรศัพททผี่ ปู ว ยและญาติสามารถติดตอไดเมือ่ มีปญ
 หา
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ขัน้ ตอนที่ 3 ระยะหลังเยีย่ มบาน รวมอภิปรายปญหาผปู ว ย ( Post - conference ) ประเมินสภาพปญหา
ของผปู ว ยและครอบครัว วางแผนการเยีย่ มครัง้ ตอไป บันทึกขอมูลในแฟมครอบครัว และโปรแกรมคอมพิวเตอร
(WINTHO)

ดานวิชาการ
1. จัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในระบบเครือขาย ในเขตความ
รับผิดชอบของหนวยงานในการติดตามเยี่ยมบานผูปวยภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลพยาบาล
2. สาธิต การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีถ่ กู ตอง ในการดูแลผปู ว ยตอเนือ่ งทีบ่ า น เชน การใสสาย NG. tube
การใสสายสวนปสสาวะ การทำแผลทีถ่ กู ตอง เปนตน
3. จัดการประชุมวิชาการ CASE conference โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมบุคลากรในระบบเครือขายการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน
4. การประเมินผล ประเมินความพึงพอใจของผใู หบริการและผรู บั บริการ ภาวะสุขภาพ ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง และการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันของผรู บั บริการ รวมทัง้ การประเมินผลคุณภาพการบริการ
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ภาคผนวก 4
บทบาทพยาบาลกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ในแผนกผปู ว ยนอก แผนกผปู ว ยใน และบานผปู ว ย
บทบาทผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ในการดำเนินงานใดก็ตาม ความสำเร็จจะเกิดขึน้ ไดนนั้ บุคลากรในทีมงานจะตองมีความรู ความเขาใจ
ทราบบทบาทภารกิจของตนเอง และจะตองทำหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด เต็มกำลังความรูความสามารถ โดย
พึงระลึกไวเสมอวา ผลจากการทำงานของเรานั้น ยอมสงผลตอผลการทำงานของคนอื่นๆ ในทีม อีกทั้งควรตอง
เขาใจวา การตาย เปนภาวะสุดทายของวงจรชีวิตของคน เมื่อเจ็บปวยจนไมสามารถรักษาใหหายได หรือกรณีที่
ผูปวยไมตองการที่จะรักษาตอแลว การชวยเหลือดูแลผูปวยในภาวะสุดทายใหดีที่สุด ดวยความอบอุน เอาใจใส
ดูแล โดยใชหัวใจของความเปนมนุษย ที่มีความเอื้ออาทรตอกัน เปนหัวใจในการทำงานของการใหการบริการ
ของแพทย ดังนั้น ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายกลุมนี้ มีผูเกี่ยวของหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
ผูปวยแตละราย ในบทความนี้จะกลาวถึงผูปวยระยะสุดทาย แนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย หรือการดูแล
รักษาแบบประคับประคอง ในแงของ บทบาทของพยาบาล และผูดูแล (Care giver) กับการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย
คำจำกัดความ
ผปู ว ยระยะสุดทาย (ใกลตาย) หมายถึง
1. ผูปวยที่หมดหวังจะหายจากโรค เปนการเจ็บปวยที่ไมมีทางรักษาใหหายไดดวยวิธีการใดๆ ผูปวย
ทีก่ ำลังจะตาย หรือใกลจะเสียชีวติ
2. ผปู ว ยหนัก ไมสามารถรักษาใหหายได อาการทรุดลงเรือ่ ยและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ เชน ผปู ว ยสมองเสือ่ ม
ระยะสุดทาย ภาวะหัวใจลมเหลว มะเร็งระยะสุดทาย เปนตน
ดังนั้น แนวทางการดูแลผูปวยจึงไมไดมุงหวังใหผูปวยหายจากโรคและมีสุขภาพดังเดิม แตมุงเนนให
ผูปวยไดรับความสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีในชวงชีวิตที่เหลืออยูใหมีคามากที่สุด ไดอยูใกลบุคคล
อันเปนทีร่ กั ดวยความอบอนุ โดยไมมคี วามเครียด หรือวิตกกังวลกับการเจ็บปวย เพือ่ ใหสามารถจากไปอยางสงบ
และสมศักดิศ์ รี ดังบทประพันธในศตวรรษที่ 16 ทีใ่ ชเตือนใจถึงบทบาทแพทยและบุคลากรทางการแพทยในการ
ดูแลผปู ว ยระยะสุดทายไววา “To cure sometimes, to relief often, to comfort always”
การดูแลผูปวยระยะสุดทายคือ
1. เปนการดูแลทีค่ ำนึงถึงคุณคา (Value) และความพึงพอใจ ความชอบ (Preference) ของผปู ว ยเปนสำคัญ
2. คงการมีสขุ ภาพดีทสี่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได / ควบคุมโรคได
3. การดูแลตนเองและการพึ่งพาตนเองได
4. ลด / ปองกันภาวะความเสือ่ ม / ภาวะแทรกซอน
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5. ลดการมาโรงพยาบาล / การเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6. ลดคาใชจายดานสุขภาพโดยรวมของประเทศ
หลักการในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
1. ไมใชเนนการดูแลอาการในเรื่องภาวะใกลตายเทานั้น แตเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เปน การ
ดำเนินของโรค และการรักษารวมทัง้ ความคาดหวัง ผลการรักษาอยางตรงไปตรงมา และเกิดความเขาใจกันทุกฝาย
2. ยึดความตองการของผูปวยเปนหลัก แมเมื่อเวลาที่ผูปวยอยูในภาวะที่ไมอาจตัดสินใจอะไรไดแลว
ก็ควรยึดความตองการที่ผูปวยไดแจงหรือไดตกลงกันไวแลว
3. การสรางความสัมพันธทดี่ รี ะหวางผปู ว ย ครอบครัวกับทีมผใู หการรักษา
เปาหมายของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ผลลัพธ ของ การบริการผปู ว ยเรือ้ รัง คือ
1. Clinic Outcome ไมมโี รคแทรกซอน และสามารถควบคุมโรคได
2. พฤติกรรมสุขภาพของผปู ว ย และความสามารถในการดูแลตนเองของผปู ว ย
3. ความสามารถของผใู หการดูแลผปู ว ย
4. ระบบการดูแลและติดตามผูปวย
5. คุณภาพชีวิต
6. คาใชจาย

บทบาทพยาบาลกับการดูแลรักษาผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
พยาบาล (NURSE) สามารถแยกคำศัพทไดดงั ตอไปนี้
N = Neatness
= ความหมดจดเรียบรอย
U = Usefulness
= การเปนประโยชน
R = Responsibility = มีความรับผิดชอบ
S = Sacrifice
= การเสียสละ
E = Encouragement = ปลุกปลอบ ใหกำลังใจ
บทบาทพยาบาล
1. การเปนผูดูแล
2. การเปนครู หรือผใู หความรู
3. เปนผูพิทักษสิทธิ์
4. เปนผูจัดการดูแล
5. การเปนผูประสานงาน
6. การเปนผูนำทางสุขภาพ
7. การเปนนักวิจัย
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ดังนั้นในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายนี้ ควรตองพึงระลึกอยูเสมอวา
เวลาชีวิตของผูปวยแตละรายนั้นมีอยูนอย และแตละคนมีเวลาเหลือใหเราดูแลไมเทากัน ดังนั้น การทำงานของ
พยาบาลผูดูแลผูปวยเหลานี้ จะตองทำงานแขงกับเวลาที่เหลือนอยนี้ เพื่อทำใหเวลามีคุณคาและมีความหมาย
มากที่สุดตอผูปวยคนนั้น ครอบครัว ญาติมิตร และผูดูแลผูปวยคนนั้นๆ อันหมายรวมถึงทีมบุคลากรทางการ
แพทยทกุ คนทีเ่ กีย่ วของกับผปู ว ยเหลานัน้ อีกดวย
ในการดูแลรักษาแบบประคับประคองใหแกผปู ว ยระยะสุดทายนัน้ การปฏิบตั งิ านของพยาบาล นับเปน
แกนหลักสำคัญ เนื่องจากลักษณะของงานที่มีความใกลชิดกับผูปวยตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแลวนั้น หลักสำคัญ
แหงวิชาชีพพยาบาลที่ใหความสำคัญกับการดูแล (care) ซึ่งมีความหมายมากกวา การรักษา (cure) ซึ่งพยาบาล
สามารถใหการดูแลและชวยเหลือผูปวยระยะสุดทายและครอบครัว ทั้งในดานสนองตอบตอความตองการทาง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ จิตสังคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ โดยยึดหลักการสำคัญคือ ยึดผปู ว ยและครอบครัว
เปนศูนยกลาง มาใชในการวินิจฉัยทางการพยาบาล ประเมินผลการดูแล วางแผนการใหการพยาบาลแกผูปวย
และติดตามผลดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญของความรุนแรงของอาการ และ
ความตองการของผปู ว ย ตัง้ แตแรกรับผปู ว ยเขามาในแผนกผปู ว ยนอก ผปู ว ยในของโรงพยาบาล ไปจนถึงทีบ่ า น
ของผปู ว ย และชุมชนทีอ่ ยขู องผปู ว ยดวย โดยยึดหลักเพือ่ การบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการทีเ่ ปนแกผปู ว ย
เปนหลักสำคัญ
พยาบาลสามารถใหการดูแลและใหคำแนะนำแกผูใกลชิดในครอบครัวของผูปวย ในการดูแลเพื่อ
สนองตอบตามความตองการทางดานรางกายของผปู ว ยในดานตางๆ เชน การดูแลอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หมาะสม
กับผูปวยแตละราย การดูแลใหผูปวยไดนอนหลับพักผอน การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การทำความสะอาด
รางกาย และชองทางเปดของรางกาย การทำความสะอาดแผล การปองกันอันตราย การดูแลความสุขสบายตางๆ
แกผปู ว ย ดวยการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมเอือ้ ตอการผอนคลายแกผปู ว ย เปนตน
ในการดู แ ลผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยเพื่ อ การสนองตอบด า นจิ ต ใจอารมณ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณนั้ น มี ค วาม
สำคัญยิ่ง ที่จะชวยเหลือใหผูปวยกลุมนี้ไดรูสึกถึงการมีคุณคา การมีศักดิ์ศรีและความสามารถในการดำรงไว
ซึง่ ความเปนตัวของตัวเองโดยพยาบาลผใู หการดูแลตองเริม่ จากการแนะนำตนเองทัง้ ชือ่ ตำแหนงและบทบาทหนาที่
ที่จะดูแลชวยเหลือดานใดใหผูปวยรูจักและรับทราบ เปนการเริ่มตนการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยและญาติ
สอบถามปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวยแตละราย ที่เปนปญหาและนำมาซึ่งความทุกขทรมานและไมสุขสบายหรือ
วิ ต กกั ง วลใจต อ ผู ป ว ยและญาติ ในขั้ น ตอนนี้ พ ยาบาลผู ใ ห ก ารดู แ ลผู ป ว ยจะต อ งใช ทั ก ษะในการฟ ง ให ลึ ก
(deep action listening) ดวยสมาธิและแสดงออกใหผูปวยและครอบครัว เห็นถึงความตั้งใจที่ตองการชวยเหลือ
ผูปวยอยางจริงจัง การที่พยาบาลมีความเขาใจปฏิกิริยาของผูปวยตอการเจ็บปวยและการตาย และมีความไว
ตอปฏิกริ ยิ าของผปู ว ย ในขัน้ ตอนเหลานีต้ อ งเปนไปดวยความอดทน คอยสังเกตดวยความระมัดระวังและตองเปน
ผูฟงที่ดี แสดงกิริยาตอบรับตามสมควร เปดโอกาสและใหความรวมมือกับผูใกลชิดในครอบครัวของผูปวยกับ
การไดแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมตางๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งการชวยเตรียมผูปวย ครอบครัวและผูชวยดูแลผูปวย เขาใจถึงอาการที่ดำเนินไปของโรค อาการขางเคียง
จากการรักษา และการดำเนินไปของอาการผปู ว ยในระยะสุดทาย รวมทัง้ แนะนำวิธี การแกไข และการใหกำลังใจ
แกผปู ว ยและครอบครัว ใหคอ ยๆ ปรับตัว ดวยความเขาใจในหลักธรรมชาติ การดำเนินชีวติ ตอไปแมในวันหลัง
จากที่ผูปวยตายจากไปแลว ก็จะตองมีการติดตามดูแลครอบครัวและชวยใหการผูดูแลผูปวยเหลานี้ ตอไปอีก
อยางนอย 3 - 6 เดือน
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ผูดูแลผูปวยในที่นี้ หมายถึง ครอบครัวของผูปวย ไดแก บิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง
ผใู กลชดิ ผปู ว ย บางรายอาจเปนเพือ่ นฝูงทีส่ นิทใกลชดิ เพือ่ นบาน สมาชิกกลมุ ในชมรมเดียวกัน ซึง่ ตางก็มบี ทบาท
สำคัญตอผูปวยแตกตางกันไป หนาที่ของพยาบาลผูปวยกลุมนี้ควรตองใหความสำคัญและสนใจตอกลุมบุคคล
เหลานี้ และตองหาใหไดวาใครเปนผูมีอิทธิพล ความเชื่อศรัทธา เปนเหมือนขวัญหรือกำลังใจ และมีอำนาจ
ในการตัดสินใจ หรือเปนผูท่ีมีความสำคัญตอผูปวยคนนั้นๆซึ่งผูปวยแตละครอบครัว คนสำคัญคนนี้ อาจไมใช
คนที่สำคัญที่สุดในสายตาของพยาบาล จึงเปนความทาทายที่จะหาบุคคลนั้นๆ ใหเจอ และเชิญมาเปนแนวรวม
กับทีมผูใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทั้งในกรณีที่ตองการตัดสินใจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูชวงเวลา
สุดทายของชีวิต
นอกจากบทบาทของครอบครัวตอผปู ว ยแลว ในทางกลับกันสภาพรางกายและการเจ็บปวยของผปู ว ยเอง
ก็มีผลกระทบตอผูใกลชิดในครอบครัวไมนอย นอกจากจะตองรับภาระดานแรงกายและแรงใจอยางยิ่งแลว
ยังตองเปนผรู บั รกู ารแสดงออกของผปู ว ยมากทีส่ ดุ อีกดวย ในบางครัง้ ผดู แู ลใกลชดิ กลมุ นีย้ งั สามารถใหความสำคัญ
ตอการประเมินสภาพรางกาย อาการเปลีย่ นแปลง การบรรเทาอาการและผลจากความวิตกกังวลมากกวาตัวผปู ว ย
เอง ดังนั้นจึงควรรับฟง ใหความสำคัญ ใหกำลังใจ และสนับสนุนใหไดมีโอกาสแสดงความรูสึก และหาทาง
ผอนคลายความรับผิดชอบในบางโอกาส เพื่อใหเขาเหลานั้นไดมีโอกาสพักผอนทั้งทางรางกาย จิตใจบาง และ
เมื่อเขาใหการดูแลผูปวยหรือทำในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสมกับผูปวยแลวควรแสดงความชื่นชมอยางจริงใจ และ
ควรแจงใหผปู ว ยหรือผดู แู ลอืน่ ๆ ไดรบั ทราบ เปนการใหกำลังใจอีกทางหนึง่ ดวย
บทบาทผูดูแลกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ครอบครัว ญาติพนี่ อ งผใู กลชดิ เพือ่ นฝูงทีส่ นิท เพือ่ นบาน เพือ่ นในกลมุ ทางสังคม ซึง่ มีบทบาทสำคัญ
ตอผูปวย ทั้งในดานการชวยเหลือ ดูแล ใหกำลังใจ ใหการสนับสนุน รวมชี้แนะแนวทาง หรือเปนที่ปรึกษาเมื่อ
เกิดทางเลือกหรือผลกระทบทางดานลบ
ดังนั้น ผูดูแลผูปวยเหลานี้ ควรไดรับทราบถึงบทบาท/หนาที่ของตนเองที่มีตอผูปวย และแนวทาง
ดูแลผูปวยตามแผนการรักษาผูปวยของแพทย จากการรับทราบขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลอาการปญหาตางๆ
ไดรับการฝกทักษะตางๆ ในการดูแลผูปวยในแตละชวงเวลา เพื่อที่จะไดใหความชวยเหลือแกผูปวยไดอยาง
ถูกตอง และเกิดความมัน่ ใจเมือ่ ตองใหการดูแลผปู ว ยทัง้ ในโรงพยาบาล และเมือ่ กลับไปดูแลตอทีบ่ า น
ผดู แู ล ผใู กลชดิ ในครอบครัว ควรไดรบั ทราบขอมูลเกีย่ วกับการวินจิ ฉัย การรักษาและการพยากรณโรค
และอาจมีโอกาสไดรวมตัดสินใจ เรื่องการดูแลรักษาใหมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นที่มีผลทั้งดีและเสีย
ซึ่งอาจจะมีความขัดแยงในอนาคตได เชน การเลือกรักษาหรือไมรักษา การปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพเพื่อกูชีวิต
การใสทอ หรือสายตางๆ แกรา งกาย รวมทัง้ การเลือกสถานทีท่ ผี่ ปู ว ยตองการจะเสียชีวติ เพราะหากเมือ่ ถึงเวลาที่
ตองตัดสินใจ หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางสมาชิกในครอบครัว จึงควรตองมีการพูดคุยกันระหวางผูปวย
ครอบครัวและทีมผูดูแลกับทีมแพทย และพยาบาลผูใหการดูแลรักษาแกผูปวยเปนระยะ เมื่อเกิดปญหา หรือมี
การเปลี่ยนแปลงตางๆ
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ขณะทีผ่ ปู ว ยมีความจำเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผดู แู ลผปู ว ยควรมีโอกาสไดชว ยเหลือใหการ
ดูแลตามความตองการของผูปวย และความเต็มใจของผูชวยเหลือดูแล ซึ่งเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางผูปวยและผูดูแล ในชวงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต ซึ่งตองเปนไปดวยความตองการและความเขาใจ ที่
ตรงกันระหวาง ผปู ว ย ผดู แู ล และทีมแพทยและพยาบาล โดยไมมกี ารบังคับหรือบีบคัน้ และควรมีลกั ษณะของ
บรรยากาศที่มีความผอนคลาย ในบางครั้งอาจตองยอมผอนปรนระเบียบขอบังคับบางประการของโรงพยาบาล
เชน จำนวนของผเู ฝาหรือเขาเยีย่ มผปู ว ย เวลาของการเขาเยีย่ มอาการผปู ว ย
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ภาคผนวก 5
บทบาทของกายภาพบำบัดกับการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง
บทบาทหนาที่ในการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคองในงานทางกายภาพบำบัด
1. เพื่อชวยลดหรือบรรเทาอาการปวดดวยวิธีการที่เหมาะสม
2. เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหว (Range of motion-ROM) ของผูปวย เพื่อลดความทุกขทรมานจากการ
ติดขัดของขอตอ (Joint stiffness)
3. เพื่อการบรรเทาอาการเกร็งตัวของกลามเนื้อ ดวยการผอนคลายกลามเนื้อ การฝกคลายกลามเนื้อ
ดวยตนเอง เปนตน
4. เพือ่ กระตนุ ใหเกิดการออกกำลังกายเพือ่ เพิม่ กำลังของกลามเนือ้ แขน ขา ลำตัว
5. เพือ่ การควบคุมการทรงตัว (Balance) ขณะนัง่ ยืน และ เดิน เปนตน
6. เพื่อการเสริมสรางประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว และการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวรางกาย
และปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถอยางสม่ำเสมอ
7. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการหายใจที่ถูกตอง รวมทั้งการฝกการหายใจเพื่อการผอนคลาย
(Relaxation Training)
8. เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกิจที่ทำเปนกิจวัตรประจำวัน (ADL) และ
กิจกรรมกลมุ เพือ่ การผอนคลาย (Group therapy)
9. เพือ่ ใหความรแู ละแนวทางในการดูแลผปู ว ยแกญาติ และครอบครัวอยางเหมาะสม
10. ใหคำปรึกษาในการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง ในดานการออกกำลังกายกิจกรรมที่ทำ
เปนกิจวัตรประจำวัน การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย การจัดทานอนที่เหมาะสมสำหรับผูปวย รวมทั้งการปรับ
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมในการดูแลผปู ว ยทีบ่ า น เปนตน
11. เพื่อกระตุนการมีสวนรวมของญาติและครอบครัวในการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผูปวย
12. ใหความรูในการปองกัน และการเคลื่อนยายอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิดความเจ็บและ
ปวดขณะเคลื่อนยายผูปวย
13. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยดวยการฝกเปนกิจวัตรประจำวัน
(Instrumental activity of daily living and Activity of daily living ADL training program) และการกระตนุ ใหเกิด
การเคลือ่ นไหวตนเองบนเตียง (bed mobility) อยางเหมาะสม
14. ใหความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณเครื่องชวย ใหแก ผูปวยและญาติในการใชงาน และการปองกัน
ภาวะแทรกซอนตางๆ จากการใชงานของอุปกรณเครื่องชวยตางๆ ไดแก เครื่องชวยเดิน อุปกรณเสริมเทียมที่
จำเปนในการดำรงชีวติ เปนตน
15. รวมวางแผนการจำหนายผปู ว ย และการดูแลผปู ว ยทีบ่ า น
16. เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนอันเกี่ยวของกับกายภาพบำบัด ไดแก การปองกันการเกิดแผลกดทับ
การปองกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายผูปวย การปองกันการเกิดการยึดรั้งยึดติดของขอตอ (Stiffness) การ
ปองกันภาวะแทรกซอนจากการติดเชือ้ ในระบบหายใจดวยการจัดทาทีเ่ หมาะสมสำหรับผปู ว ย เปนตน
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หลักสำคัญในการฟนฟูผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบประคับประคอง
การประเมินสภาพผูปวย การประเมินควรจะประเมินผูปวยแบบองครวม (Holistic approach) คือ
ตองคำนึกถึง
1.1 สภาพทางกาย คือ
- อายุ
- เพศ
- ตำแหนงหรืออวัยวะที่เปนมะเร็ง
- ชนิดของความเจ็บปวย หรือโรคทีเ่ ปน
- ระยะเวลาของการเจ็บปวย และระยะเวลาทีเ่ หลืออยู
- การพยากรณโรค
- สภาพรางกายของผูปวยขณะนั้น
- ผลแทรกซอนจากการรักษา เชน การทำเคมีบำบัด การรักษาดวยยาที่มีปริมาณความเขมขนสูง
เปนตน
- และที่สำคัญ คือ การตรวจประเมินสมรรถภาพของรางกาย (Functional evaluation) ในดาน
กิจกรรมทีท่ ำเปนกิจวัตรประจำวัน (Activity of Daily Living : ADL) การประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางสังคม
1.2 สภาพจิตใจ คือ
- อารมณตอบสนอง
- การใหถงึ ความหมายตอการเจ็บปวยหรือความปวดของผปู ว ย (Personal meaning)
- ทักษะในการดำเนินชีวิตของผูปวยเมื่อรูวาเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได หรืออยูใน
ระยะสุดทายของชีวิต
1.3 สภาพสังคม สิง่ แวดลอม และสถานะทางเศรษฐกิจ
แพทย และบุคลากรทางการแพทยจำเปนตองทราบถึงสภาพความจำเปน และบริบทตางๆ ในชีวติ ของ
ผูปวย เพราะการสูญเสียคุณภาพชีวิต และบทบาทหนาที่ของตนเองจากการเจ็บปวยยอมเปนปจจัยสำคัญที่มี
อิทธิพลตอชีวิตของผูปวย

การตัง้ เปาหมายในการฟน ฟูทเี่ หมาะสม (Realistic functional goal)
1. เพื่อชวยลดหรือบรรเทาอาการปวด โดยใชวิธีการทางกายภาพบำบัดที่ไมสงผลกระทบตอการแพร
กระจายของเซลลมะเร็ง หรือการทำใหพยาธิสภาพของผูปวยเลวรายลง เชน การใช การนวด การใช TENS
(Transcutaneous electrical nerve stimulation) เปนตน
2. เพิม่ หรือคงองศาการเคลือ่ นไหว (Range of motion) ของผปู ว ย
3. ลดหรือบรรเทาอาการเกร็งตัวของกลามเนือ้ ได
4. มีความแข็งแรงของกำลังของกลามเนือ้ แขน ขา ลำตัว มากขึน้
5. การควบคุมการทรงตัว (Balance) ขณะนัง่ ยืน เดิน ทำไดดขี นึ้
6. เพื่อการเสริมสรางประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว และการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวรางกาย
และปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถอยางสม่ำเสมอ
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7. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการหายใจที่ถูกตอง รวมทั้งการฝกการหายใจเพื่อการผอนคลาย
(Relaxation Training)
8. มีการรวมมือและมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ที่ทำเปนกิจวัตรประจำวัน(ADL) และกิจกรรมกลุม
เพือ่ การผอนคลาย (Group therapy) ไดดขี นึ้
9. ญาติและผูดูแลปฏิบัติตามแนวทางไดอยางถูกตอง โดยมีความรูและแนวทางในการดูแลผูปวย การ
จัดทานอน และการฟน ฟูอนื่ ๆ เปนตน
10. ญาติและครอบครัวมีสว นรวมในการดูแลผปู ว ยอยางเหมาะสม เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผปู ว ย
11. มีการใหความรูในการปองกัน และการเคลื่อนยายอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิดความเจ็บ
หรือปวดขณะเคลื่อนยายผูปวย
12. มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยดวยการฝกกิจกรรมที่ทำเปน
กิจวัตรประจำวัน (IADL and ADL training program) และการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวตนเองบนเตียง
(bed mobility) อยางเหมาะสม
13. มีการใหความรเู กีย่ วกับการใชอปุ กรณเครือ่ งชวย ใหแก ผปู ว ยและญาติในการใชงาน และการปองกัน
ภาวะแทรกซอนตางๆ จากการใชงานของอุปกรณเครื่องชวยตางๆ ไดแก เครื่องชวยเดิน อุปกรณเสริมเทียมที่
จำเปนในการดำรงชีวติ เปนตน
14. ญาติและผดู แู ลสามารถรวมกันวางแผนการจำหนายผปู ว ย และการดูแลผปู ว ยตอทีบ่ า นไดอยางถูกตอง
15. มีการจัดระบบปองกันภาวะแทรกซอนอันเกี่ยวของกับกายภาพบำบัด ไดแก การปองกันการเกิด
แผลกดทับ การปองกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายผูปวย การปองกันการเกิดการยึดรั้งยึดติดของขอตอ
(Stiffness) การปองกันภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อในระบบหายใจดวยการจัดทาที่เหมาะสมสำหรับผูปวย
เปนตน

การประเมินผูปวยที่รับการรักษาแบบประคับประคอง
1. การตรวจรางกาย (Physical examination) เชน การซักประวัติ การตรวจรางกาย เปนตน
2. การสืบคนเพือ่ การวินจิ ฉัย (Investigation) เชน การประเมินภาพถายรังสีประเภทตางๆ
3. การประมวลปญหา (Problem list) เชน ปญหาเกี่ยวกับการออนแรงของกลามเนื้อแขนและขา
ปญหาดานการหายใจ และประสิทธิภาพการไอ เปนตน

การดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคองตามแนวทางดานเวชศาสตรฟนฟู
เปาหมายของกายภาพบำบัดในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เปนการชวยเหลือผูปวยในดาน
การกระตุนการออกกำลังกาย การปองกันการติดยึดของขอตอ การปองกันการเกิดแผลกดทับ การดูแลเรื่อง
ระบบการหายใจ การไอ กิจวัตรประจำวัน เปนตน
1. การกระตนุ การออกกำลังกายและกิจวัตรประจำวัน (Exercises/Mobilization/Activities)
ประโยชนของการออกกำลังกายในผูปวยที่ไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
เพือ่ คงสภาพการเคลือ่ นไหว และปรับใหการทำกิจวัตรประจำวันดีขนึ้ (Maintained or improved physical
abilities)
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เพื่อปองกันการสูญเสียกลามเนื้อ ไดแก การฝอลีบอันเนื่องมาจากการไมไดใชงานกลามเนื้อนั้นๆ
(Prevention of muscle wasting caused by inactivity)
เพือ่ ลดภาวะพึง่ พาและกลับสกู ารใชชวี ติ อยางปกติทวั่ ไปได (Less dependence on others to do normal
activities of daily living)
เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ของผปู ว ย (Improved self-esteem)
เพือ่ ลดความวิตกกังวล และอาการซึมเศราจากพยาธิสภาพ (Reduced anxiety and depression)
เพือ่ ลดอาการคลืน่ เหียนอาเจียน (Decreased nausea vomiting)
เพื่อเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และคงไวซึ่งปฏิสัมพันธทางสังคม (Increased ability to maintain
social contact)
ลดการเหนือ่ ยลา และการออนลาของกลามเนือ้ (Reduced symptoms of fatigue)
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผปู ว ย (Improved quality of life)
การฟนฟูสมรรถภาพทางกายในผูปวยที่ตองการการรักษาแบบประคับประคอง
ประเภทของการออกกำลังกายแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
ก. การออกกำลังกายเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของกลามเนือ้ ซึง่ แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ
1.1 การออกกำลังกายชนิดทีค่ วามยาวกลามเนือ้ คงที่ (Isometric exercise)
เปนการออกกำลังกายกลามเนื้อโดยใยกลามเนื้อไมมีการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือเปลี่ยนแปลงความยาวได
เล็กนอย แตความตึงตัวของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น เชน การเกร็งกลามเนื้อคางไว การออกกำลังกายแบบนี้มีขอเสีย
คือทำใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น
1.2 การออกกำลังกายชนิดทีก่ ลามเนือ้ มีการเปลีย่ นแปลงความยาว (Isotonic exercise)
ตองทำใหเกิดมีการเคลื่อนไหวของขอตอ การออกกำลังกายแบบนี้จะชวยใหการใชออกซิเจนและมีการขนสง
ออกซิเจนจากปอดสสู ว นตางๆ ของรางกายเพิม่ ขึน้ ถือเปนการออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic exercise)
ข. การออกกำลังกายเพือ่ เพิม่ สมรรถภาพของปอดและหัวใจ
1.1 การออกกำลังกายชนิดที่ตองใชออกซิเจนจำนวนมากโดยสม่ำเสมอและติดตอกันหรือที่เรียกวา
(Aerobic exercise)
เปนการออกกำลังกายที่ทำใหระบบหัวใจและหลอดเลือดไดทำหนาที่ดีขึ้นชวยเพิ่มสมรรถภาพและ
การทำงานของระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิต ทำใหมีสุขภาพทางกายที่ดีขึ้น
1.2 การออกกำลังกายทีไ่ มใชออกซิเจนอยางสม่ำเสมอ หรือใชนอ ย (Anaerobic exercise)
ไดแก การวิง่ ระยะสัน้ เปนกีฬาทีต่ อ งออกแรงมาก ทำใหหวั ใจและปอดทำงานเพิม่ ขึน้ อาจเปนอันตรายแตผปู ว ย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ผปู ว ยทีม่ ภี าวะน้ำทวมปอด ผปู ว ยมะเร็งระยะสุดทายทีม่ อี าการออนเพลียมาก
ค. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและการผอนคลาย
เปนการออกกำลังกายที่กระทำซ้ำๆ กันคลายการยืด (Stretching) กลามเนื้อและเอ็น เพื่อใหสามารถ
เคลือ่ นไหวขอตอไดอยางเต็มที่ การออกกำลังกายแบบนีไ้ ดแก โยคะ ไทชิ เปนตน
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ประโยชนของการออกกำลังกายตอรางกายและจิตใจ
ดานรางกาย
การออกกำลังกายเปนกิจกรรมเพื่อชวยใหผูปวยในระยะสุดทายไดมีการผอนคลาย ลดความทุกข
ทรมานจากความเจ็บและปวด โดยการออกกำลังกายจะชวยลดความเครียด และยังชวยใหการเคลื่อนไหวของ
ขอตอตางๆไดอยางคลองแคลวขึ้น รวมทั้งยังพบอีกวาการออกกำลังกายสามารถที่จะชวยใหกลามเนื้อมีความ
แข็งแรง มีความคลองตัวและทำงานประสานกันดีขึ้น ทำใหระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น
หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตดีขึ้น ทั้งยังชวยลดอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิตไดอีกดวย นอกจากนี้การ
ออกกำลังกายยังชวยใหระบบการหายใจทำงานดีขึ้น ทำใหทรวงอกมีการขยายตัวไดดีขึ้น ทำใหกระบังลมและ
กลามเนื้อระหวางซี่โครงทำงานดีขึ้น ปริมาตรอากาศที่หายใจเขาและออกแตละครั้งเพิ่มขึ้น เพิ่มความทนทาน
และความสามารถในการทำกิจกรรมตางๆ การออกกำลังกายยังชวยเรื่องของการเผาผลาญสารอาหารในกรณี
ที่ผูปวยตองนอนเปนระยะเวลานาน ระบบการยอยและการเผาผลาญสารอาหารยอมมีประสิทธิภาพลดลง การ
ออกกำลังกายจะชวยใหการเผาผลาญสารอาหารดีขนึ้ รวมทัง้ ยังเปนการกระตนุ ใหลำไสไดทำงานและการขับถาย
ยอมดีขึ้นดวยเชนกัน นอกจากนี้การออกกำลังกายยังชวยใหเกิดการประสานงานของกลามเนื้อดีขึ้น ความคิด
ความจำ และสภาพจิตใจดีขึ้น ลดภาวะซึมเศรา และความวิตกกังวล และยังทำใหระบบประสาทอัตโนมัติ
ทำงานไดดีขึ้น
ดานจิตใจ
การออกกำลังกายทำใหรูสึกสดชื่นเบิกบานมีความสุขและกระชุมกระชวย ซึ่งเกิดจากการหลั่งของ
สารเอ็ น ดอร ฟ น ส (Endorphins) ทำให เ กิ ด ความรู สึ ก ผ อ นคลายและสามารถเผชิ ญ กั บ ความเครี ย ดได ดี ขึ้ น
จะทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง เกิดความผอนคลาย ความวิตกกังวลลดลง นอกจากนี้ยังชวยเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณและทัศนคติตอชีวิตในทางที่ดี และถาออกกำลังกายเปนกลุมจะชวยลดความรูสึกอยูตามลำพัง
ลดภาวะซึมเศรา เกิดความภาคภูมใิ จและความรสู กึ มีคณ
ุ คาในชีวติ
2. การจัดทา (Alignment and positioning) ผูปวยที่ตองนอนพักรักษาตัวเปนเวลานาน สิ่งที่สำคัญ
นอกจากไมไดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมตางๆ นอยลงแลว ยังเปนสาเหตุของการเกิดการติดเชือ้ ตางๆ ไดงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเชื้อที่ทำใหเกิดอาการปอดบวม (Pneumonia) ผูปวยควรมีการพลิกตัวเปลี่ยนทาบอยๆ
เพื่อชวยลดการเกิดแผลกดทับ และยังเปนการชวยลดการคั่งคางของเสมหะในปอด การจัดทาที่ดีนั้นยังชวย
ปองกันการเกิดภาวะขอติดยึดไดอีกดวย
3. การใหการดูแลทางระบบหายใจ (Chest therapy) ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
อาจพบปญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอยางยิง่ ในผปู ว ยมะเร็งระยะสุดทายทีม่ กี ารลุกลามไปทีป่ อด
การใหการดูแลผปู ว ยในระยะนี้ อาจดูแลเทาทีจ่ ำเปน หรือเทาทีท่ ำได เพราะหากเขาสรู ะยะนีแ้ ลวการใหการดูแล
เกีย่ วกับระบบการหายใจก็คงไมจำเปน อาจยิง่ ทำใหผปู ว ยทุกขทรมานมากขึน้ แตถา อาการยังไมรนุ แรง การดูแล
ผูปวยเพื่อลดการแทรกซอนตางๆ เชน การจัดทาเพื่อชวยระบายเสมหะ (Postural drainage) การเคาะปอด
(Percussion) แตไมควรทำในระยะที่มีการลุกลามของเซลลมะเร็งไปที่ปอด ทั้งนี้ขึ้นกับเปาหมายของการรักษา
หากผูใหการรักษาเห็นวาไมมีความจำเปนตองใหการรักษาดวยการเคาะปอด เพราะอาจทำใหผูปวยทุกขทรมาน
มากขึ้นก็ไมควรกระทำ
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การบริหารกระบังลม เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ เปนการชวยใหผูปวยผอนคลาย ควร
ทำรวมกับการฝกสมาธิ หรือ อาณาปานสติ เพือ่ ชวยใหผปู ว ยสามารถหายใจเขาออกไดสะดวกขึน้ และเปนการเพิม่
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแกสโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแกส หรือ
มีคาออกซิเจนในเลือดต่ำ

4. การคงพิสยั การเคลือ่ นไหว (Range of motion) ขอติดเปนปญหาทีพ่ บบอย ซึง่ เกิดจากการทีผ่ ปู ว ย
ตองนอนอยบู นเตียงเปนเวลานานไมไดทำการเคลือ่ นไหว ออกกำลังกาย หรือปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทำใหสามารถ
ชวยลดการเกิดการติดขัดของขอ และการหดรั้งของกลามเนื้อ (Contracture) ได การคงพิสัยการเคลื่อนไหวนั้น
สามารถทำไดโดยการทำการขยับขอตอ อยางนอยวันละ 10-20 ครัง้ /ทา วันละ 1-2 ครัง้ /วัน การจัดทาใหเหมาะสม
เพือ่ ลดอาการเกร็งตัวของกลามเนือ้ และการใชอปุ กรณเสริมเพือ่ ประคองขอตอเพือ่ ปองกันมิใหขอ ตอมีการหดรัง้
ซึง่ อาจเปนอุปสรรคในการเคลือ่ นไหวในอนาคต สวนในกรณีผปู ว ยประคับประคองทีม่ กี ารติดแข็งของขอแลวนัน้
หากทำการยืดเหยียดขอตอแลวเกิดความทุกขทรมานมากเกินไปกับผปู ว ย ก็ไมควรทำรุนแรงโดยหลักการนัน้ ควร
ทำดวยความนุมนวล (Gentle passive movement) และไมทำใหเกิดการบาดเจ็บของขอตอตางๆ สวนใหญขอ
ที่มักมีปญหาการติดขัดไดงาย คือ ขอไหล ขอศอก ขอนิ้วมือ ขอเขา ขอเทา และขอสะโพก เปนตน โดยสาเหตุ
สำคัญที่ทำใหเกิดการติดขัดของขอตอนอกจากการนอนอยูบนเตียงนานๆ แลว ยังพบวาการเปนอัมพาต การ
ไมไดเคลื่อนไหวขอตออยางสม่ำเสมอ การหดยึดของเนื้อเยื่อ บริเวณขอตอพังผืด และการเกร็งของกลามเนื้อ
จะทำใหเกิดภาวะ Heterotopic หรือ Periarticular ossification

5. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความเข็งแรงของกลามเนื้อ (strengthening exercise) การฝกตอง
ประเมินสภาพรางกายของผูปวยทุกครั้ง ในผูปวยที่มีพยาธิภาพ หรือสัญญาณชีพไมเหมาะสม การออกกำลังกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ไมมีความจำเปน ดังนั้นกอนการออกกำลังกายควรประเมินสภาพทั่วไปของผูปวยกอน
ทุกครั้ง และใหโปรแกรมการออกกำลังกายตามความเหมาะสมสำหรับผูปวยแตละราย การบริหารรางกายทาง
กายภาพบำบัดนั้น อาจมีหลายประเภท เชน การออกกำลังกายดวยมือของตนเอง (Manual) ซึ่งมีทั้งแบบชวย
ออกกำลังกาย และตานการเคลื่อนไหวของผูปวย สวนการออกกำลังกายอีกประเภทคือการใชอุปกรณตางๆ
เขาชวย เชน การใชรอกเหนือศีรษะ จักรยานนัง่ ปน เปนตน

6. กิจกรรมบำบัดกับการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง กิจกรรมบำบัดเปนเรื่องที่สำคัญ
อีกดานหนึ่งที่จำเปนตองไดรับการกระตุนใหผูปวยไดทำกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนผลดีตอผูปวย เปนการยกระดับ
สภาพจิตใจ กิจกรรมบำบัดยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตัวเอง และการทำกิจกรรมที่ทำเปนกิจวัตร
ประจำวันของผปู ว ย (Activity of daily living) นอกจากนีแ้ ลวกิจกรรมบำบัดยังเปนสิง่ ทีช่ ว ยเสริมสรางกำลังใจ
ใหกับผูปวย ทำใหเกิดความเพลิดเพลิน สามารถเบี่ยงเบนใหผูปวยลืมความวิตกกังวลที่มีอยู รวมทั้งนักกิจกรรม
บำบัดยังชวยดัดแปลงอุปกรณตา งๆ ทีท่ ำใหผปู ว ยสามารถดำรงชีวติ และชวยเหลือตนเองไดมากขึน้
ในการดูแลผูปวยตองมีการกระตุนใหผูปวยมีกำลังใจ มีความรูสึกที่ดีตอชีวิตของตนเอง โดยการ
ตอบสนองทางรางกาย รวมทั้งจิตใจของผูปวย และคงสภาพความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของผูปวย รวมทั้งความทนทานตอการทำกิจกรรมตางๆ (Endurance) ที่จำเปนในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้แลวยังมีการปรับหรือคิดคนอุปกรณที่เหมาะสมกับผูปวย เพื่อชวยใหผูปวยสามารถทำกิจกรรมที่ทำ
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เปนกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเอง เชน การออกแบบชอน มีด เปนตน เพื่อใหสะดวกในการใชกับผูปวย
กิจกรรมบำบัดจำเปนตองมีโปรแกรมในการฟนฟูที่หลากหลายที่จะสงเสริมสุขภาพ และปองกันไมใหเกิด
อาการแทรกซอนอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ทั้งนี้โปรแกรมตางๆ จะตองคำนึงถึงความ
ตองการของผูปวยเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมสำหรับผูปวยที่ไดรับการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคองตองจัดโปรแกรมใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย การจัดกิจกรรมกลุมที่เหมาะสมจะชวยให
ผูปวยรูสึกผอนคลาย ไดมีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งเปนการลดภาวะเครียด และซึมเศราในผูปวยที่รับการดูแลรักษา
แบบประคับประคอง และยังทำใหผปู ว ยรสู กึ ไดถงึ คุณคาของชีวติ ทีเ่ หลืออยู

7. การฟน ฟูดา นเพศสัมพันธ เพศสัมพันธเปนเรือ่ งทีส่ ำคัญอีกดานหนึง่ ในบางรายทีย่ งั มีความตองการ
ในดานนี้อยู อาจมีความคับของใจในดานนี้ไมวาจะเปนเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธุ การหลั่งไว
หรือแมแตการขาดความสามารถในการทำกิจกรรมทางเพศได การใหความใสใจและการใหคำแนะนำทีด่ ี รวมถึง
การใชบุคลากรที่ชำนาญในดานนี้เขาชวยจะกอใหเกิดประโยชนตอผูปวยและคูสมรสอยางมาก ในกรณีเชนนี้
ควรสงปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางเพศศาสตรศึกษา

8. การดูแลจิตใจของผูปวยมะเร็ง ดูแลผูปวยโรคมะเร็งเปนเรื่องที่ละเอียดออน นอกเหนือจากการ
วางแผนการรักษาที่ถูกตองเพื่อการรักษาที่ดีแลว สิ่งที่สำคัญที่มีผลตอการรักษาคือ สภาพจิตใจของผูปวย ซึ่ง
มีผลกระทบตั้งแตกอนการรักษา รางกายและจิตใจเปนสิ่งที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันไมสามารถแยก
ออกจากกันได การรักษาใดๆ ใหไดผลดี จะตองใหการดูแลทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันไปดวยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูปวยเปนอยางมาก ดังนั้นการดูแลเอาใจใส
สวนนีจ้ งึ มีความสำคัญทีค่ วรทราบ ซึง่ จะเปนการดูแลตามสภาพการเกิดผลกระทบทางจิตใจของผปู ว ยดังนี้
1. ระยะกอนและขณะที่ไดรับทราบการวินิจฉัยโรค
2. ระยะที่ใหการรักษา
3. ระยะติดตามการรักษา

การรับรูตอตนเองและอัตมโนทัศนในผูปวยระยะสุดทายกับการฟนฟู
การเจ็บปวยดวยโรคทีไ่ มสามารถรักษาใหหายได ยอมมีผลกระทบทัง้ ในดานของจิตใจ อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณ ผลกระทบดังกลาวนอกจากจะสงผลตอตนเองแลวยังสงผลตอ ลูกหลานและบุคคลใกลชิด
ความรูสึกทอแทสิ้นหวัง และการรับรูตอตนเองหรืออัตมโนทัศนในดานลบ ยอมสงผลเสียตอกระบวนการฟนฟู
ในผูปวยระยะสุดทาย ความภาคภูมิในตนเองนั้นจะทำใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) การจะ
ทำใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตนั้น ขึ้นกับพื้นฐานการยอมรับของผูปวยเอง อันไดแก การเตรียมพรอมทางดาน
จิตใจของผูปวย การยอมรับการเจ็บปวย แบบแผนของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นภายหลังการเจ็บปวย รวมทั้งมีความสัมพันธกับคานิยมและความคาดหวังของบุคคล การคงไวซึ่ง
อัตตลักษณของตนเอง การมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพที่เหลืออยู รวมทั้งการไดทำในสิ่งที่อยากทำหรือ
ตองการทำในชวงวาระสุดทายของชีวติ ทัง้ นีผ้ ปู ว ยจะตองมีการจัดการกับความเครียดทัง้ ดานรางกายและอารมณ
เปนอยางดี จึงจะทำใหเกิดการยอมรับและสามารถใชชวี ติ อยใู นชวงทายของชีวติ อยางมีปกติสขุ
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ปจจัยที่สงเสริมใหผูปวยระยะสุดทายมีการรับรูตอตนเองและอัตมโนทัศนที่ดี
1. การพัฒนาการรูจักตนเอง
2. การติดตอสือ่ สารกับผปู ว ยอยางมีประสิทธิภาพทัง้ กับครอบครัว และญาติของผปู ว ย
3. สงเสริมใหผูปวยรูจักการเผชิญปญหา
4. สงเสริมใหผปู ว ยสรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั บุคคลทีอ่ ยรู อบขาง การสรางสัมพันธภาพทีด่ จี ะทำใหทราบ
และเขาใจปญหา และความตองการทีแ่ ทจริงของผปู ว ย
5. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
6. สงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อมุงเนนความสงบสุขและเขาใจชีวิต โดยอาศัยหลักศาสนาที่ผูปวย
ศรัทธา
7. สงเสริมใหผปู ว ยรจู กั ดูแลสุขภาพกายโดยทัว่ ไป กระตนุ ใหเกิดการปฏิบตั ติ นอยางเหมาะสมเพือ่ มิให
อาการกำเริบมากขึ้น
8. สงเสริมใหผปู ว ย และญาติรจู กั การสำรวจความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ เชน อาการปวด ลักษณะแผลทีผ่ ดิ
ปกติ (แผลกดทับตางๆ) การแจงเจาหนาทีโ่ ดยเร็วกับความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ จะทำใหดแู ลสุขภาพโดยทัว่ ไปดีขนึ้

บทบาทของกายภาพบำบัดตอการดูแลรักษาผูปวยประคับประคอง
บทบาทในการปองการการเกิดแผลกดทับ
แผลกดทับ (Pressure sore or Bedsores) เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหผูปวยตองทุกขทรมานกับความ
เจ็บปวด โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะทีท่ ำแผล หรือใหการฟน ฟูดว ยวิธกี ารทางกายภาพบำบัด
แนวทางในการปองกันการเกิดแผลกดทับ
1. ในผปู ว ยทีน่ อนนาน ผดู แู ลควรชวยจับผปู ว ยใหนงั่ ในรถเข็นมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได
2. ขณะยกผูปวยจากเตียงไมควรกระแทก กระชากหรือเลื่อนผูปวยอยางรุนแรง ทั้งนี้อาจทำใหเกิดการ
ถลอกของแผลได ควรจะมีผาขวางเตียงอีก 1 ผืน เพื่อใชสำหรับยกผูปวย และควรใช 2 คน ทุกครั้งที่ยกควร
ใหจังหวะในการยกทุกครั้ง
3. สงเสริมใหผปู ว ยใหมกี ารเคลือ่ นไหวดวยตนเองบนเตียงอยางสม่ำเสมอ หากผปู ว ยสามารถทำไดเอง
4. เปลี่ยนทาผูปวยบอยๆ ถาเปนไปได โดยปกติควรเปลี่ยนทาผูปวยทุกๆ 1-2 ชั่วโมง โดยใชหมอน
ชวยหนุนตัวผูปวยใหผูปวยอยูในทาที่เหมาะสมทางที่ดีควรใชเตียงลมหรือเตียงน้ำ แตถาหากไมมี ควรพลิกตัว
บอยๆ
5. พยายามใหเตียงผูปวยแหงและสะอาดอยูตลอดเวลา
6. สำรวจดูความผิดปกติของผิวหนัง (ลักษณะสีผิวของผูปวย) โดยเฉพาะอยางยิ่งผิวหนังตรงบริเวณ
ปุมกระดูกตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณหลัง ไหล และสะโพก กนกบ เปนตนควรมีการตรวจดูผิวหนังสวน
นัน้ ทุกๆ วัน
7. ใสวัสดุที่มีความออนนุม (Soft material) เชน ผาขนหนูที่ทำจากผาฝายชนิดนุมใตตัวผูปวย หรือ
จุดสัมผัสทีเ่ ปนปมุ กระดูก หรืออาจใชฟองน้ำวางหนุนบริเวณปมุ กระดูก
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การปองกันความปวด การติดขัดของขอตอ (Stiffness)
และการยึดรัง้ ของกลามเนือ้ (Contractures in muscles and joints)
การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
* ตรวจสอบองศาการเคลือ่ นไหวของขอตอ (ROM)
(ทำการตรวจสอบขอตอดวยการเคลื่อนไหวอยาง
นุมนวล)
* ตรวจสอบองศาการเคลือ่ นไหวใน 7 ขอหลัก
โดยเปรียบเทียบกันทัง้ 2 ขาง ไดแก
- ขอมือ (Wrist)
- ขอเขา (Knee)
- ขอศอก (Elbow)
- ขอเทา (Ankle)
- ขอไหล (Shoulder)
- ขอสะโพก (Hip)
- คอ (Neck)
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การดูแลผูปวยที่บาน
* สงเสริมใหเกิดการเคลือ่ นไหวขอตออยาง
สม่ำเสมอ
* หากผปู ว ยไมคอ ยไดเคลือ่ นไหว ควรออกกำลังกาย
อยางงาย ๆ เพือ่ เพิม่ องศาการเคลือ่ นไหวของขอตอ
โดยมีหลักดังนี้
- ออกกำลังกายแขนและขาทัง้ 2 ขาง
อยางนอยวันละ 2 - 3 ครัง้ ตอวัน
และ15-20 ครัง้ /ทา
- ตองประคองขอตออยางนมุ นวล และ
มัน่ คงทีส่ ดุ เทาทีเ่ ปนไปได เพือ่ ปองกันการ
- บาดเจ็บขณะออกกำลังกายขอตอ ทัง้ ขอตอ
สวนบนและลางขณะที่ขอตอเคลื่อนไหว
เคลือ่ นไหวขอตอในลักษณะเหยียดเขาออก กระทำ
อยางนมุ นวล ใหใกลเคียงกับการเคลือ่ นไหวปกติ
โดยเคลือ่ นไหวอยางชา ๆ และอยางระมัดระวัง
ไมควรทำใหเกิดความเจ็บหรือปวดมากขึ้น
- เคลื่อนไหวขอตอดวยการยืดเหยียดขอตอ
และคางไวสกั ครกู อ นทีจ่ ะกดคางไว เพือ่ ใหขอ ตอ
ไดยืดเต็มที่
- ชักชวนใหผูปวยทำการเคลื่อนไหวขอตอ
อยางสม่ำเสมอ
- ประยุกตใชการนวด เพือ่ การลดความเจ็บ
หรือปวด และชวยคลายกลามเนือ้ ของผปู ว ย

ตัวอยางการออกกำลังกายเพือ่ ปองกันขอติด
การออกกำลังกายขอไหล

การออกกำลังกายขอมือ

การออกกำลังกายขอศอก

การออกกำลังกาย ขอเทา และเขา
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การเคลื่อนยายผูปวย
การเคลือ่ นยายผปู ว ยเปนสิง่ ทีส่ ำคัญ การเคลือ่ นยายผปู ว ยอยางเหมาะสม จะชวยลดการบาดเจ็บจากการ
เคลือ่ นยายผปู ว ย การเคลือ่ นยายอยางถูกตองนอกจากชวยปองกันการบาดเจ็บในผปู ว ยแลว ยังชวยปองกันการบาด
เจ็บทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผดู แู ลอีกดวย ตัวอยางการเคลือ่ นยายผปู ว ยทีถ่ กู วิธี
1. การชวยผูปวยลุกนั่งจากทานอน

จังหวะที่ 1

จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 3

2. การชวยผูปวยยืน
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การวางแผนจำหนายออกจากโรงพยาบาลในทางเวชศาสตรฟนฟู
เมื่อผูปวยไดรับการรักษาและการดูแลจากทางโรงพยาบาลดวยเวลาระยะหนึ่งเปาหมายสุดทายของ
การฟน ฟู คือ การนำผปู ว ยกลับสคู รอบครัวและชุมชน และผปู ว ยสามารถดำรงชีวติ อยใู นชวงระยะสุดทายของชีวติ
ไดโดยปราศจากโรคแทรกซอนที่เกี่ยวของกับทางเวชศาสตรฟนฟู การจำหนายออกจากโรงพยาบาล แพทยและ
บุคลากรทางการแพทยจำตองมีการวางแผนในการจำหนายรวมกัน เพือ่ ใหผปู ว ยพรอมทีส่ ดุ ทีจ่ ะกลับสคู รอบครัว
และชุมชน รวมทั้งพึงตระหนักถึงความพรอมของตัวผูดูแลในการดูแลผูปวยที่ตองการการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการปรับสถานที่อยูอาศัย (Home
modification) บางครัง้ ความไมพรอมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ กับผปู ว ยและผดู แู ล มักจะสงผลรายตอตัวผปู ว ยเอง ซึง่ จำเปน
ตองใหความสำคัญเกีย่ วกับความพรอมดังกลาว สิง่ ทีค่ วรคำนึงถึงกอนการจำหนายผปู ว ยออกจากโรงพยาบาล
- ความพรอมของผปู ว ยวา บรรลุถงึ เปาหมายสูงสุดทีไ่ ดตงั้ ไวแลวหรือไม
- ความพรอมของครอบครัวและญาติพี่นองที่จะรับภาระตอในการดูแลผูปวย
- ความพรอมของสถานที่ที่ผูปวยจะกลับไปพักอาศัย จะตองมีความสะดวก เอื้อตอการดูแลและการ
ชวยเหลือตนเองของผปู ว ย รวมทัง้ ทำใหผดู แู ลมีภาระในการดูแลนอยทีส่ ุด
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ภาคผนวก 6
โภชนาการในผูปวยระยะสุดทาย
1. ระยะใหอาหารตามความสามารถของผูปวย
ถาเปนอาหารธรรมดา ควรเปนอาหารที่ผูปวยชอบ ตองปรุงแบบใหนิ่มและยอยงาย และตองใหได
อาหารครบ 5 หมู ในแตละวัน ถาผปู ว ยเบือ่ อาหารธรรมดา อาจเปลีย่ นเปนอาหารออนสลับกันบาง เชน ขาวตม
ทรงเครื่องปลา ขาวตมทรงเครื่องหมู ไก ตามความชอบของผูปวย ในแตละมื้อควรมีผลไมที่มีเนื้อนิ่มเพื่อชวย
ในการขับถาย ถาผปู ว ยรับประทานอาหารไดนอ ยลง ควรเพิม่ ปริมาณเปนวันละ 3-4 มือ้ มือ้ ละนอยๆ อยารำคาญ
ในการเตรียมอาหารวันละหลายๆ มือ้ เพราะการทำใหผปู ว ยไดรบั ประทานอาหารวันละ 3-4 มือ้ จะชวยใหไดรบั
พลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกาย ถาผูปวยใกลเสียชีวิตโดยเฉพาะในชวงเวลา 24-48 ชั่วโมง
สุดทายของชีวติ อาจไมจำเปนตองใหอาหาร แตผปู ว ยอาจยังตองการน้ำในระดับหนึง่ แตนอ ยกวาปกติ

2. ระยะทีผ่ ปู ว ยจำเปนตองใชอาหารทางสายใหอาหาร
อาหารทางสายใหอาหาร คือ อาหารผสมที่ประกอบดวยอาหารหลายๆ ชนิด นำมาปนเขาดวยกัน
จนมีลักษณะเปนของเหลว ไมมีกากสามารถผานสายใหอาหารเขาสูรางกายผูปวยไดโดยไมติดขัด การใหอาหาร
ทางสายใหอาหารเปนวิธีใหอาหารแกผูปวยที่ไมอาจรับประทานทางปากไดเอง อาหารนี้จะตองผสมตามสูตร
ที่กำหนดไวใหจึงจะมีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอแกความตองการของรางกาย ปกติผูปวยกอนออกจาก
โรงพยาบาล ญาติควรไดเรียนรวู ธิ กี ารเตรียมอาหารทางสายใหอาหารจากโภชนากรโดยตรง
ขอควรระวังในการใหอาหารทางสายใหอาหาร
1. ความสะอาด เปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมอาหารชนิดนี้ สถานที่ที่เตรียมอาหารตองสะอาด
ภาชนะทุกชิน้ ทีใ่ ชตอ งตมหรือลวกน้ำเดือดกอนใชทกุ ครัง้ เพือ่ ปองกันไมใหรบั เชือ้ โรคทีจ่ ะทำใหเกิดอาการ ทองรวง
เนือ่ งจากแบคทีเรีย รวมทัง้ ผเู ตรียมอาหารจะตองมีสขุ ภาพดีและรางกายสะอาดดวย
2. การชั่งตวงอาหาร ควรชั่งและตวงสวนผสมใหถูกตองตามสูตรที่กำหนดให และตองเตรียมอยาง
ละเอียดรอบคอบ เพือ่ ใหผปู ว ยไดคณ
ุ คาของอาหารทีค่ รบถวน จะตองไมเหลือกากอาหารในภาชนะทีเ่ ตรียม
3. การเก็บรักษา อาหารทีเ่ ตรียมแลวจะตองเก็บไวในอุณหภูมพิ อเหมาะ และสะอาดโดยเก็บไวในตเู ย็น
ไมควรเก็บไวนานเกิน 24 ชัว่ โมง ถาไมมตี เู ย็นควรเตรียมมือ้ ตอมือ้
สิง่ ทีจ่ ำเปนในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใหอาหารทางสายใหอาหาร คือ
z อาหารทีเ่ ตรียมใหผป
ู ว ย ควรมีอณ
ุ หภูมใิ นระดับเดียวกับอุณหภูมขิ องหองทีผ่ ปู ว ยพักอาศัย
z กรอกน้ำสะอาดประมาณ 25-50 มล. ผานสายใหอาหารกอนและหลังการใหอาหารทุกครัง
้
z ควรเปลี่ยนผาเทป (ผายางปดแผล) ที่พันสายใหอาหารและปดกับผิวหนา เพื่อปองกันการหลุด
ของสายใหอาหารและทำความสะอาดผิวหนังรอบๆ สายใหอาหารทุกวัน (การทำความสะอาดและ
เปลีย่ นผาเทป เจาหนาทีพ่ ยาบาลจะสอนใหทราบถึงวิธปี ฏิบตั )ิ
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z

z

z

z

z

z

z

อยาออกแรงดันอาหารหรือยาเขาทางสายใหอาหาร ถาพบวามีแรงตานใหลองกรอกน้ำสะอาด
ผานทางสายใหอาหารอีกครั้ง หากพบวาแมแตน้ำก็ไมสามารถกรอกผานสายใหอาหารเขาสู
กระเพาะอาหาร ใหงดการใหอาหารทางสายและแจงเจาหนาที่ๆมีสวนเกี่ยวของใหรับทราบเพื่อ
ขอคำแนะนำหรือแกไขตอไป
กอนใหอาหารทุกครั้ง จำเปนตองทำการตรวจสอบวาปลายของสายใหอาหารยังคงอยูในกระเพาะ
อาหาร (พยาบาลที่ชวยดูแลจะสอนวิธีการตรวจสอบให) โดยทั่วไปใหใชกระบอกสูบดูดของเหลว
จากกระเพาะอาหาร วายังมีอาหารตกคางอยหู รือไม ถาพบวามีอาหารตกคางอยเู กินกวา 50 มล. ควร
เลือ่ นเวลาการใหอาหารออกไปกอนประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
เวลาทีใ่ หอาหารและหลังการใหอาหารผานทางสายใหอาหาร ผปู ว ยควรอยใู นทานัง่ หรือนอนเอนหลัง
โดยยกศีรษะสูงไมนอ ยกวา 45 องศา เปนเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ถาพบวาสายใหอาหารหลุดออกมา ไมตองตื่นตกใจหรือเสียขวัญ ติดตอใหเจาหนาที่ๆ มีหนาที่
รับผิดชอบ อาทิ เชน แพทย หรือพยาบาลทราบซึง่ จะชวยใสใหใหมได
ผูปวยที่ไดรับการใหอาหารทางสายใหอาหาร การดูแลสุขอนามัยของชองปากยังคงตองปฏิบัติให
การชวยเหลือตามปกติ
ถามียาหลังอาหาร เมื่อใหยาครบแลว ใหตามดวยน้ำสะอาดประมาณ 25-50 มล. เพื่อลางอาหาร
และยาที่ตกคางอยูในสาย และตองปดปลายสายใหอาหารเมื่อเสร็จการใหอาหารและยาอาจโดย
หุมดวยผาหรือพลาสติกก็ได
สายใหอาหารควรไดรบั การเปลีย่ นใหมทกุ 2-4 สัปดาห

อุปกรณและภาชนะที่ใชในการเตรียมอาหารทางสายใหอาหาร
- ชอนตวง
- ถวยตวงมาตรฐาน
- เครื่องชั่งละเอียด
- กระชอนสำหรับกรองอาหารปน ผสม (กระชอนเสนถีๆ่ )
- เครื่องปนอาหารไฟฟา

ตัวอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรปกติ 1,000 กิโลแคลอรี
สวนผสม
สันในไกบด
ฟกทองปอกเปลือก
เนื้อกลวยน้ำวา
ไขไกทั้งฟอง
น้ำตาลทราย
น้ำมันพืช
เกลือปน

200
140
180
1
60
1
1/
2

กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
ชอนชา
ชอนชา

(10 ชอนโตะ)
(2 ถวยตวง)
(3 ผลกลาง)
(4 ชอนโตะ)
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วิธที ำ
- นำฟกทอง กลวยน้ำวา สันในไกบดไขไก มาตมจนสุกนมุ เติมน้ำตาลทราย
- ยกลงจากเตาใสน้ำมันพืช เกลือปน รอจนสวนผสมไมรอ นมาก
- นำมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด
- นำสวนผสมที่ปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยที่สุด
- นำมาตวงใหไดปริมาณตามแพทยสงั่ ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณตามตองการ
หมายเหตุ
-

ภาชนะทุกอยางตองลวกน้ำรอนกอนใชทุกครั้ง
ไมควรทำอาหารใหทางสายใหอาหารเก็บไวใชคางคืน
กรณีผูปวยเปนเกาทควรใชเนื้อปลาหรือสันในหมูแทนสันในไกไดในปริมาณที่เทากัน
ถาผปู ว ยเปนความดันโลหิตสูงไมตอ งเติมเกลือปน 1/2 ชอนชา
ถาผปู ว ยมีปญ
 หาเกีย่ วกับคลอเรสเตอรอลสูงใชไขขาว 2 ฟอง แทนไขทงั้ ฟองได
น้ำมันพืช คือน้ำมันถัว่ เหลือง รำขาว เมล็ดดอกทานตะวัน และน้ำมันมะกอก ยกเวนน้ำมันมะพราว
และน้ำมันปาลม

ตัวอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรเจ 1,000 กิโลแคลอรี
สวนผสม
ขาวตมขาว
ฟกทองปอกเปลือก
แปงถัว่ เหลือง( ดอยคำ)
เตาหูขาว
น้ำมันพืช

20
70
100
60
2 1/2

ชอนโตะ
กรัม (1 ถวยตวง)
กรัม
กรัม ( 1/2 แผน)
ชอนชา

วิธที ำ
-
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นำฟกทอง เตาหขู าว มาตมจนสุกนิม่ ใสแปงถัว่ เหลือง ขาวตมลงตมตอสักพักจนเดือดอีกครัง้
ยกลงจากเตาเติม น้ำมันพืช วางทิง้ ไวไมใหรอ นมากนัก
นำสวนผสมทั้งหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด
นำสวนผสมที่ปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยที่สุด
นำมาตวงใหไดปริมาณตามทีแ่ พทยสงั่ ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณทีต่ อ งการ
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ตัวอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรมังสวิรตั ิ 1,000 กิโลแคลอรี
สวนผสม
ขาวตมขาว
ฟกทอง หรือแครอท
แปงถั่วเหลือง
ไขไกทั้งฟอง
น้ำมันพืช

200
70
100
1
12.5

กรัม (20 ชอนโตะ)
กรัม (1 ถวยตวง)
กรัม
ฟอง
กรัม (21/2 ชอนชา)

วิธที ำ
-

นำฟกทองมาตมจนสุกนิม่ ใสแปงถัว่ เหลือง ขาวตม ไขไก ลงตมเดือดอีกครัง้
ยกลงจากเตาเติมน้ำมันพืช วางทิง้ ไวไมใหรอ นมากนัก
นำสวนผสมทั้งหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด
นำสวนผสมที่ปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยที่สุด
นำมาตวงใหไดปริมาณตามแพทยสงั่ ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดปริมาณตามตองการ

ตัวอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรสำหรับผปู ว ยเบาหวาน 1,000 กิโลแคลอรี
สวนผสม
ขนมปงขาว
สันในไกบดดิบ
ฟกทองปอกเปลือก
เนื้อกลวยน้ำวาสุก
ไขไกทั้งฟอง
น้ำมันพืช
เกลือปน

3
200
140
180
1
1/
2
1/
2

แผน
กรัม (10 ชอนโตะ)
กรัม (2 ถวยตวง)
กรัม (3 ผลกลาง)
ฟอง
ชอนชา
ชอนชา

วิธที ำ
-

นำฟกทอง กลวยน้ำวา สันในไกบด ขนมปง ไขไก มาตมจนสุก
ยกลงจากเตาใส น้ำมันพืช เกลือปน รอจนสวนผสมไมรอ นมาก
นำมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด
นำสวนผสมที่ปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยที่สุด
นำมาตวงใหไดปริมาณตามแพทยสงั่ ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณตามตองการ

หมายเหตุ
- ภาชนะทุกอยางตองลวกน้ำรอนกอนใชทุกครั้ง
- ไมควรทำอาหารใหทางสายใหอาหารเก็บไวใชคางคืน
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- กรณีผูปวยเปนเกาทควรใชเนื้อปลาหรือสันในหมูแทนสันในไกไดในปริมาณที่เทากัน
- ถาผปู ว ยเปนความดันโลหิตสูงไมตอ งเติมเกลือปน 1/2 ชอนชา
- ถาผปู ว ยมีปญ
 หาเกีย่ วกับคลอเรสเตอรอลสูงใชไขขาว 2 ฟอง แทนไขทงั้ ฟองได
- น้ำมันพืช คือน้ำมันถัว่ เหลือง รำขาว เมล็ดดอกทานตะวัน และน้ำมันมะกอก ยกเวนน้ำมันมะพราว
และน้ำมันปาลม

ตัวอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรเบาหวาน โปรตีนต่ำ 1,000 กิโลแคลอรี
สวนผสม
ขาวตมขาว
เนื้อกลวยน้ำวา
ฟกทอง หรือแครอท
สันในไกบด
น้ำมันพืช

200
135
70
15
10

กรัม (20 ชอนโตะ)
กรัม (3 ผลกลาง)
กรัม (1 ถวยตวง)
กรัม (1 ชอนโตะ)
ชอนชา

วิธที ำ
-

น้ำกลวยน้ำวา ฟกทองหรือแครอท ขาวตม สันในไก ไขไก มาตมจนสุก
ยกลงจากเตาเติม น้ำมันพืช รอจนสวนผสมไมรอ นมากนัก
นำสวนผสมทั้งหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด
นำสวนผสมทั้งหมดที่ปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยที่สุด
นำมาตวงใหไดปริมาณตามแพทยสงั่ ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดปริมาณตามตองการ

นอกจากอาหารซึง่ สามารถเตรียมไดเอง จากสูตรอาหารทีอ่ ธิบายขางตนแลว ยังมีสตู รสำเร็จซึง่ สามารถ
นำมาใชเปนอาหารทางสายใหอาหารได ผลิตภัณฑประเภทนี้สวนใหญจะอยูในสภาพเปนผงหรือน้ำซึ่งใชได
ทันที กอนนำมาใชควรไดรบั คำแนะนำจากแพทยและนักโภชนาการ
สูตรอาหารสำเร็จรูปนี้ อาจใชเพียงชนิดเดียว นำมาผสมกับอาหารผสมอืน่ ๆ หรือนำมาใชสลับกับสูตร
อาหารผสมที่เตรียมขึ้นเองในบางมื้อที่ไมสะดวกในการเตรียม สูตรอาหารชนิดนี้สะดวกแกการใช การระวัง
เรื่องความสะอาดนอยกวา การเตรียมทำไดงายเพียงตวงสวนผสมใหถูกตองแลวนำมาละลายกับน้ำตมสุก
คนแรงๆ หรือปน ดวยเครือ่ งปน ไฟฟาใหเขากันก็ใชได หรือใชชนิดน้ำซึง่ ใชไดทนั ทีจะประหยัดเวลาในการเตรียม
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ภาคผนวก 7
รายการยาที่จำเปนสำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
บัญชีรายชือ่ ยาสำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (list of essential medicines for palliative care)
จัดทำขึ้นโดยกลมตัวแทนของผูเชี่ยวชาญดาน palliative care จาก WHO และประเทศตางๆ ประกอบดวย
ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการดูแลตอชีวิตผูปวย
ใหดที สี่ ดุ โดยปราศจากอิทธิพลของผลประโยชนใดๆ

ขัน้ ตอนการจัดทำ บัญชีรายชือ่ ยาสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง
1. รวบรวมอาการของผูปวยที่พบไดบอยใน palliative careโดยยกเวนโรคที่ผูปวยเปนอยูเดิม เชน
มะเร็ง, HIV, การติดเชือ้ ซึง่ รวบรวมไดทงั้ สิน้ 21 อาการ
2. รวบรวมยาที่ใชรักษาอาการดังกลาวจากการประชุมของคณะกรรมการ IAHPC (International
Association for Hospice and Palliative care) และผูเชี่ยวชาญดาน palliative care จากทั่วโลกโดยไดรายการ
ยา 120 ผลิตภัณฑ
3. จัดสงแบบสำรวจเกี่ยวกับ Safety และ Efficacy ของยาแตละผลิตภัณฑทาง e-mail ไปยังแพทย
และนักเภสัชวิทยาจำนวน 112 คน (โดยมี 77 คน ในประเทศกำลังพัฒนา)
ดานประสิทธิภาพพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการในดานประสิทธิภาพการรักษาโดยหลักฐานทาง
วิชาการทีเ่ ปน RCTs จะถือวามีความแนนหนาของขอมูลมากทีส่ ดุ ทัง้ นีไ้ ดแบงเกณฑพจิ ารณาเปน 9 rating ดังนี้
Rating 1-3 หมายถึง เปนกลุมของยาหรือยาที่ไมมีขอมูลประสิทธิภาพในการรักษาอาการจำเพาะของ
ผปู ว ย
Rating 4-6 หมายถึง กลุมยาหรือยาที่ตองพิจารณาถึงขอมูลประสิทธิภาพการรักษาอาการจำเพาะของ
ผปู ว ย
Rating 7-9 หมายถึง กลุมยาหรือยาที่มีขอมูลวาปลอดภัยที่จะใชในผูปวย
ดานความปลอดภัยพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการในดานความปลอดภัยในการใชในกลมุ ประชากร
เกีย่ วกับการคาดการณการปองกัน การจัดการอาการไมพงึ ประสงคของยาทัง้ นีไ้ ดแบงเกณฑพจิ ารณาเปน 9 rating
ดังนี้
Rating 1-3 หมายถึง เปนกลุมของยาหรือยาที่ไมปลอดภัยในการรักษาอาการจำเพาะของผูปวย
Rating 4-6 หมายถึง กลุมยาหรือยาที่ตองพิจารณาถึงขอมูลความปลอดภัยการรักษาอาการจำเพาะ
ของผูปวย
Rating 7-9 หมายถึง กลุมยาหรือยาที่มีขอมูลวาปลอดภัยที่จะใชในผูปวย
4. ขัน้ ตอนสุดทาย แจงผลการสำรวจ (Delphi Study) และแบงกลมุ ผปู ระชุมเปน 3 กลมุ ดังนี้
กลุมที่ 1 ยาที่ใชรักษาอาการทางจิต
กลุมที่ 2 ยาที่ใชรักษาอาการปวด
กลุมที่ 3 ยาที่ใชรักษาอาการในระบบทางเดินอาหาร
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สวนอาการทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดหลายระบบ เชน สะอึก (hiccups) จะจัดเขากลมุ แบบสมุ จากนัน้ แตละกลมุ
ประชุมและสรุปเพื่อเลือกยาที่มี rating สูงสุดสำหรับแตละอาการที่ไดรับมอบหมายจากนั้นแตละกลุมยอย
เขารวมกลุมใหญอีกครั้งเพื่อประชุมนำเสนอหากมีความเห็นไมตรงกันผูเชี่ยวชาญจะเลือกเหตุผลที่ดีที่สุด
โดยรายการยาทีเ่ ปนทีส่ รุปของทีป่ ระชุมจะไดรบั การรับรองโดย IAHPC
ผลการประชุมพบวามีอาการ 5 อาการที่มีขอมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไมเพียงพอ
คือ bone pain,dry mouth, sweating, fatique และ hiccups IAHPC สรุปรายการยาทีใ่ ชใน palliative care ทัง้ สิน้
33 รายการ โดยมี 14 รายการรวมอยใู น WHO Essential Medicines Model List
5. อนาคต IAHPC ตองการเผยแพรรายการยาที่ใชใน palliative care ไปยังบรรณาธิการของวารสาร
ตางๆเพือ่ ใหเผยแพรตอ ไปยังหนวยงานตางๆ โดยไมคดิ คาใชจา ยและหนวยงานนัน้ ๆ สามารถนำไปแกไข เปลีย่ น
แปลง ปรับปรุงเพือ่ ใหเหมาะสมกับความตองการของผปู ว ยในหนวยงานเหลานัน้ โดย IAHPC จะตีพมิ พฉบับเต็ม
ในวารสาร The Oxford Textbook of Palliative Medicine ตอไป

ตารางทีแ่ สดงถึงรายการยาหลักทีใ่ ชใน palliative care (list of essential medicines for palliative care)
ชื่อยาสามัญ

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช

allopurinol

100,300 mg tablets

Hyperuricemia

ขนาดเริม่ ตน100 mg/วันφ

amitriptyline

10,25,50 mg tablets

Depression

Depression
100-300 mg/วัน ขนาด
เริ่มตน50-75mg/วัน*

Neuropathic pain

Neuropathic pain
25 mg รับประทานตอน
กลางคืน
2 สัปดาหแลวคอยๆ เพิม่
ขนาดจนถึง 50 mg หรือ
25 mg วันละ 2 ครัง้ **
หรือจนทนผลขางเคียง
ไมได
5-15 mg รับประทาน
ตอนกลางคืน (ขึน้ กับการ
ตอบสนองของผูปวย)**
หรือยาเหน็บ 1 แทง/วัน****

bisacodyl
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5 mg tablets
10 mg rectal
suppositories
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Constipation

ชื่อยาสามัญ

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช

carbamazepine

200,400 mg tablet
200 mg controlled
release tablet

Neuropathic pain

เริม่ 100-200 mg วันละครัง้
ถึงวันละ 2 ครัง้ สามารถเพิม่
ขนาดได100-200 mg
ทุก 2 สัปดาห โดยขนาด
มากสุด 800-1,200 mg ตอวันφ

citalopramNED (Cipram®)
(or any other equivalent
generic selective serotonin
reuptake inhibitor (SSRI)
except paroxetine and
fluvoxamine)

20 mg tablets

Depression

20-60 mg/วัน
ขนาดเริม่ ตน 20 mg/วัน*

cisaprideNED

5 mg tablets

Dyspepsia หรือ
Nausea
(ใช metoclopramide
แลวไมไดผล)

ขนาดเริม่ ตน 10 mg
2 ครั้งตอวัน
ขนาดสูงสุด 20 mg
2 ครัง้ ตอวันφ

codeined

15, 30 mg tablets

Diarrhea

Diarrhea
รับประทาน 10 mg 3 ครัง้
ตอวัน (สามารถใชไดถงึ
60 mg ทุก 4 ชม.)**
Pain-mild to moderate
รับประทาน 15-60 mg
ทุก 3-6 ชม.*

dexamethasone

diazepam

0.5 mg tablets

Anorexia

Anorexia 2-4 mgφ

4 mg/ml, 5 mg/ml
injectable

Nausea
Vomiting

Chemotherapy induced
Nausea/Vomiting
หากยังไมไดรับยามากอน
ใหรบั ประทาน 12 mg
หรือฉีดเขาเสนเลือดดำ***

2,5,10 mg tablets

Anxiety

Anxiety
รับประทาน 2.5-5 mg
ตอนกลางคืน หรือวันละ
2 ครัง้ (ไมเกิน 2 สัปดาห)**
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ชื่อยาสามัญ

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช

10 mg/2 ml injectable

Anticonvulsants
/antiepileptics

Anti epileptic
(Acute treatment)
ฉีด 10 mg ทางเสนเลือดดำ
นานไมต่ำกวา 2-4 นาที
สามารถใหไดอกี 2 ครัง้
หลังจาก 15 นาทีφ

25, 50, 75 mg tablets
100 mg controlled
release tablet
75 mg/3 ml injectable
ไมมตี ำรับยาเดีย่ วใน
ประเทศไทย

Pain-mild to
moderate

ไมควรใชเกิน 150 mg/วัน
(สามารถใชไดถงึ 200 mg
ในวันแรก)*

Nausea
Vomiting

Chemotherapy induced
Nausea/Vomiting
อาจใหรวมกับ
metoclopramide โดย
รับประทาน 25-50 mg
หรือฉีดทางเสนเลือดดำ
ทุก 4 หรือ 6 ชม.***

fentanylc (Durogesic®)
(transdermal patch)

12, 25, 50, 100μg/h

Pain-moderate to
severe

25 μg/h ทุก 72 ชัว่ โมง*

furosemide

40, 500 mg tablets
10 mg/ml injectable
10, 20 mg/2 ml injectable

Ascites

ขนาดเริม่ ตน 40 mg
ในตอนเชาขนาดสูงสุด
80 mgφ

gabapentin (Neurontin®)

100, 300, 400 mg tablets

Neuropathic pain

haloperidol

0.5, 2, 5, 10 mg tablets
5, 50, 100 mg/ml
injectable

Delirium
Nausea
Vomiting
Terminal restlessness

รับประทาน100-1,200 mg
วันละ 3 ครัง้ ****
ไมควรใชเกิน 2000 mg/ครัง้
Nausea และ Vomiting
รับประทาน 1-2 mg
ทุก 4-6 ชม.***
Delirium
5-10 mg
(2.5 mg ในผสู งู อายุ)**

diclofenac

diphenhydramine
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ชื่อยาสามัญ

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช

hyoscine butylbromide

10 mg tablets
20 mg/ml injectable

Nausea
Terminal respiratory
congestion
Visceral pain
Vomiting

Vomiting
10 mg วันละ 3 ครัง้
(เพิม่ ไดถงึ 40 mg
วันละ 3 ครัง้ )**
Inoperable bowel obstruction
with colic
เริม่ 20 mg sc stat และ 60 mg/
24 ชม. continuous
subcutaneous infusion
สามารถเพิ่มขนาดไดถึง
120 mg/24 ชม.
(ขนาดสูงสุด 300 mg/24 ชม.)φ

ibuprofen

200,400,600 mg tablets

Pain-mild to moderate

400 mg ทุก 6 ชม.
ไมควรใชเกิน 3,200mg/วัน*

loperamide

2 mg tablets

Diarrhea

ขนาดเริม่ ตน 4 mg
หลังจากนัน้ ให 2 mg ตอการ
ถายแตละครัง้ ไมควรเกิน
16 mg/วัน*

lorazepamb

0.5, 1, 2 mg tablets

Anxiety
Insomnia

Anxiety
0.5-10 mg/วัน*
ใช short-term สำหรับ
insomnia

megestrol acetate

40, 160 mg tablets

Anorexia

รับประทาน 160 mg
วันละครั้ง

metoclopramide

10 mg tablets
10 mg/2ml injectable

Nausea
Vomiting

Nausea และ Vomiting
รับประทาน 10-40 mg
หรือฉีดทางเสนเลือดดำ
ทุก 4 หรือ 6 ชม.***

metronidazole

200, 250, 400 mg tablets

Anaerobic infections

รับประทาน400 mg 3 ครัง้
ตอวันนาน 2 สัปดาห
ในผสู งู อายุรบั ประทาน
400 mg 2 ครัง้ ตอวันφ
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ชื่อยาสามัญ

midazolama (Dormicum®)

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)
200 mg/5 ml injectable
500 mg/100 ml injectable
15 mg tablets
5 mg/ml injectable
15 mg/3ml injectable

ขอบงใช

Anxiety
Terminal
restlessness

ขนาดที่แนะนำใหใช

Anti epileptic
(Acute treatment)
ฉีด 10 mg ทางเสนเลือดดำ
นานไมต่ำกวา 2 นาที สามารถ
ใหไดอกี 2 ครัง้
หลังจาก 15 นาที
Myoclonus
5 mg SC stat และ10mg/
24 ชม. continuous
subcutaneous infusion
ในผปู ว ยทีใ่ กลเสียชีวติ
รูปแบบ tablet ไมเหมาะสม
ใชในการชวยใหหลับ
เนื่องจากมีคาครึ่งชีวิตสั้น
(2-5 ชม.)φ

mineral oil enema
sodium phosphate
sodium biphosphate

sodium biphosphate/
Laxatives
0.9 g/ Sodium phosphate
2.4 g (Swiff®)
sodium biphosphate
19 g/ Sodium phosphate 2.4 g
(Uni-ma enema®)

(Swiff®) ใชในขนาด 20 ml
(Uni-ma enema®)
ใชในขนาด 118 ml

mirtazapineNED
(Remeron sol tab®)
(or any other generic dual
action NassA or serotonin
norepinephrine reuptake
inhibitor (SNRI))

15, 30 mg tablets

Depression

15-45 mg/วัน
ขนาดเริ่มตน15mg/วัน*

Dyspnea

ขนาดยาขึน้ กับผปู ว ย
แตละราย
Sustained release
15-30 mg ทุก 12 ชม.
(ผูปวยบางคนอาจตองการ
ทุก 8 ชม.)

morphinec
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Immediate release
solution
10, 30, 60, 100 mg (MST®)
Sustained release tablets
(12 ชม.)
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ชื่อยาสามัญ

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช
ใช Immediate release กับ
Sustained release
เพือ่ control breakthrough
ทุก 24 ชม.*

20, 50, 100 mg
(Kapanol®) Sustained release
capsules (24 ชม.)
naloxone

0.4 mg/ml

Overdose
Post-op narcotic
depression

Overdose
0.4-2mg IV/IM/SC ขนาด
สูงสุด 10 mg
Post-op narcotic depression
100-200 mcg IV อาจเพิม่
100 mg ทุก 2 นาที
จนกระทั่งการหายใจดีขึ้นφ

octreotide (Sandostatin®)

0.1 mg/ml injectable

Diarrhea
Vomiting

ขนาดเริม่ ตน 50 μg โดยฉีด
เขาใตผวิ หนัง (sc) 1-2 ครัง้ /วัน
สามารถคอยๆ เพิม่ ขนาดได
ถึง 600 μg/วัน โดยแบงให
2-4 ครัง้ *

omeprazole

20 mg tablets
40 mg injectable

Bleeding/NSAID
induced ulcers

รับประทาน 20 mg ในตอนเชา
รับประทาน 40 mg ในการ
รักษา reflux oesophagitisφ

Diarrhea

รับประทาน ORS หากถายมาก
หรือบอย**

Pain-mild to
moderate

1,000 mg ทุก 4-6 ชม.
หามรับประทานเกินวันละ
4,000 mg**

Anorexia

รับประทาน 5-15 mg/วัน
ในตอนเชาเพือ่ กระตนุ
ความอยากอาหาร หยุด
หากไมเห็นผลใน 2 สัปดาห**

orehydration salts
paracetamol
(acetaminophen)
prednisolone
(as an alternate to
dexamethasone)

325, 500 mg tablets
650 mg caplet
300 mg/2ml injectable
5 mg tablet
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ชื่อยาสามัญ
ranitidine

รูปแบบทีม่ จี ำหนาย
ในประเทศไทย
(สำหรับผใู หญ)
150, 300 mg tablets
50 mg/2ml injectable

senna

ไมมตี ำรับยาเดีย่ ว
ในประเทศไทย

sodium chloride 3%

ขอบงใช

ขนาดที่แนะนำใหใช

NSAID induced
ulcers
Reflux oesophagitis

NSAID induced ulcers
150 mg วันละ 2 ครัง้ หรือ
300 mg กอนนอน
นาน 8 สัปดาห
Reflux oesophagitis
ขนาดเดียวกันใหนาน
8-12 สัปดาหφ

Constipation

รับประทาน 7.5 mg
วันละ 2 ครัง้ (เพิม่ ไดถงึ
7.5 mg ทุก 4 ชม.)**

Hyponatremia

ขนาดยาขึน้ กับผปู ว ย
แตละราย

tramadol

50 mg tablets
50 mg/ml injectable
100 mg/2 ml injectable

Pain-mild to moderate รับประทาน 50-100 mg
ทุก 4-6 ชม.
ไมควรใชเกิน 400 mg
ควรลดขนาดยาในผปู ว ย
โรคไตและผูสูงอายุ*

trazodone

50 mg tablets

Insomnia

รับประทาน 25-75 mg*

zolidema/NED (Stilnox®)

10 mg tablets

Insomnia

รับประทาน 10 mg
ตอนกลางคืน
(อาจเพิม่ ไดถงึ 20 mg)
ในผสู งู อายุ และผปู ว ยโรคตับ
ใช 5 mg*

ดัดแปลงจาก The IAHPC list of essential medicines for palliative care
http://www.palliativedrugs.com/pdi.html
* Wells BG., Dipiro JT., Schwinghammer TL., Hamilton CW. Pharmacotherapy Handbook. 6th ed. McGraw-Hill 2006.
** World Health Oganization. Palliative Care:symptom management and end-of-life care.2004.
*** National Comprehensive Cancer Network.Antiemesis Guidelines. version1 2008.
**** National Comprehensive Cancer Network. Adult Cancer Pain Guidelines. version1 2007.
a
วัตถุออกฤทธิต์ อ จิตประสาทประเภท 2
b
วัตถุออกฤทธิต์ อ จิตประสาทประเภท 4
c
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
d
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
NED
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2547
φ
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ภาคผนวก 8
แบบประเมินความไมสบาย (Distress assessment)
ความไมสบาย (Distress) เปนประสบการณทางอารมณที่ไมสบาย เปนผลจากภาวะทางรางกาย จิตใจ
สังคม และความเจ็บปวย รวมถึงการรักษาการเจ็บปวยนัน้ ดวย ความไมสบายนี้ มีผลตัง้ แตความรสู กึ เศราไปจน
ถึงเปนโรคซึมเศรารุนแรงคิดฆาตัวตายได
สวนที่ 1 : แบบวัดระดับความไมสบายใจ ใหทำเครื่องหมายวงกลมลอมรอบหมายเลขที่บอกถึงระดับความ
ไมสบายใจของทานในรอบสัปดาหทผี่ า นมาจนถึงวันนี้ (จากระดับ 0 - 10)

มีความไมสบายใจมากทีส่ ดุ

มีความไมสบายใจปานกลาง

ไมมี ความไมสบายใจ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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สวนที่ 2 : โปรดระบุปจ จัยทีท่ ำใหทา นไมสบายใจในรอบสัปดาหทผี่ า นมาจนถึงวันนีโ้ ดยทำเครือ่ งหมาย
ในชองสี่เหลี่ยมที่ทานเลือก
ใช

ไมใช

ปญหาจากการปฏิบัติงาน
การเลี้ยงลูก
งานบาน
เศรษฐกิจ
การเดินทาง
การงาน / การเรียน
ปญหาทางครอบครัว
เกี่ยวกับลูก
เกี่ยวกับหุนสวน
ปญหาทางอารมณ
ซึมเศรา
กลัว
วิตกจริต
เศรา
กังวล
หมดความสนใจในกิจกรรมปกติ
ทีเ่ คยทำ

ใช

ไมใช

ปญหาทางกายภาพ
ภาพลักษณ
การอาบน้ำ / แตงตัว
การหายใจ
การขับถายปสสาวะผิดปกติ
ทองผูก
ทองเสีย
การรับประทานอาหาร
เมือ่ ยลา
ความรูสึกเกี่ยวกับการกลืน
ไข
เดินงุนงาน
ทองอืด / แนน / อาหารไมยอ ย
ความจำ
ปากเปนแผล
คลืน่ ไส
เยือ่ บุจมูกแหง / คัดจมูก
ปวด
เรื่องเพศ
ผิวหนังแหง / คัน
การนอนหลับ

เรียบเรียงจาก SCREENING TOOLS FOR MEASURING DISTRESS ของ NCCN (NATIONAL
COMPREHENSIVE CANCER NETWORK)
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แนวทางปฏิบัติการดูแลหลังการประเมิน
1. ประเมินผูปวยดวยแบบประเมินของ NCCN (National Comprehensive Cancer Network ) ซึ่งมี
2 สวน คือ
แบบวัดระดับความไมสบายใจ
แบบประเมินเหตุแหงความไมสบายใจ ( Problem list)
2. - ถาผลการประเมินจากแบบวัดระดับความไมสบายใจ ≥ 5 ใหรายงานแพทยเพือ่ พิจารณาสงปรึกษา
หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของตามเหตุแหงความไมสบายใจ
- ถาผลการประเมินจากแบบวัดระดับความไมสบายใจ ≤ 5 ทีมผดู แู ลสามารถใหการรักษาพยาบาล
ไดโดยปฏิบตั ิ ดังนี้
ใหผปู ว ยมีความรู ความเขาใจ อยางชัดเจนเกีย่ วกับโรค การรักษา และผลขางเคียงทีจ่ ะเกิดขึน้
ใหความรูจุดที่เปนปจจัยเสี่ยงทำใหเกิดความไมสบายใจเพิ่มขึ้น
ยอมรับความไมสบายใจและความเปนจริง
สรางความเชือ่ มัน่ ใหผปู ว ย เกิดความไววางใจทีมผใู หรกั ษาพยาบาล
ใหการดูแลอยางตอเนื่อง
รายงานอาการผิดปกติตางๆ ใหแพทยทราบ เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาตามอาการ เชน การ
บรรเทาความปวด การลดความวิตกกังวลหรือภาวะเศราของผปู ว ย เปนตน
ใชกลมุ สัมพันธ หรือใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล เพือ่ ลดความไมสบายใจของผปู ว ย
ดูแลและใหคำปรึกษากับครอบครัว
ใชเทคนิคการผอนคลาย / ยา / กิจกรรมบำบัด (งานศิลปะ เตนรำ ดนตรี)
ใหออกกำลังกาย
3. ติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
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ภาคผนวก 9
การใหคำปรึกษาและแจงขาวรายแกผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต
ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต หรือผูที่รูตัววาตนเองกำลังจะเสียชีวิต จะเต็มไปดวยความทุกข
วิตกกังวล ตกใจ เสียใจ และปรับตัวไมได มีอาการซึมเศรา รสู กึ ผิด ไมแนใจ เปนตน ผปู ว ยทีอ่ ยใู นภาวะสุดทาย
ของชีวิตจะมีอยู 2 ประเภท คือ ประเภทหนึ่งแนใจและรูวาตนเองจะมีชีวิตอยูไดอีกไมนานกับอีกประเภทหนึ่ง
คือยังไมแนใจและมีความหวังวาตนเองจะมีชีวิตรอดไดอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง

ความหมายและลักษณะของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต
Kubler Ross ไดศกึ ษาปฏิกริ ยิ าของผปู ว ยทีอ่ ยใู นระยะสุดทายและกำลังเสียชีวติ ไดแบงระยะตางๆ ของ
ผปู ว ยทีอ่ ยใู นระยะสุดทายของชีวติ ไวเปน 5 ระยะ คือ
1) ระยะช็อกและปฏิเสธ (Shock and Denial)
2) ระยะโกรธ (Anger)
3) ระยะตอรอง (Bargaining)
4) ระยะซึมเศรา (Depression)
5) ระยะยอมรับ (Acceptance)

สภาพปญหาและความตองการการชวยเหลือ
ผูปวยที่ตกอยูในระยะสุดทายของชีวิต มักจะเปนผูที่อยูในสภาวะการเจ็บปวยทางรางกาย เชน ผูปวย
โรคมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวยโรคเอดส ผูปวยโรคเรื้อรังที่ชวยเหลือตนเองไมได รวมถึงผูพิการ และผูที่กำลัง
ไดรบั บาดเจ็บทุรนทุราย สภาพปญหาและความตองการการชวยเหลือ แบงเปน 3 เหตุดงั นี้
1) สภาพปญหาดานรางกาย
ปญหาดานรางกายของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต ที่สำคัญก็คือ ความเจ็บและปวดจากโรค
ที่เปนและลุกลาม ไมสามารถชวยเหลือตนเองในกิจกรรมตางๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันได ผูชวยเหลือตอง
เขาใจถึงอาการและความทุกขนี้ การแสดงความเห็นใจ เขาใจ และชวยเหลือเพื่อบรรเทาอาการ ชวยใหผูปวย
ทีอ่ ยใู นระยะสุดทาย รสู กึ สบายกับสภาพรางกายทีเ่ ปนอยู
2) สภาพปญหาดานจิตใจ และสังคม
ความรูสึกของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต มักเต็มไปดวยความรูสึกหลายอยาง ตั้งแตช็อก
ปฏิเสธ ตกใจ สับสน เครียด ไมรับรู จนในที่สุดเมื่อรับรูได ก็จะเกิดความรูสึกเศรา หวาดหวั่น เกิดความรูสึก
ขัดแยงในใจ โกรธโชคชะตา ไมแนใจในเหตุการณ และผลทีจ่ ะตามมา บางครัง้ ยังรสู กึ มีความหวัง
3) สภาพปญหาดานจิตวิญญาณ
ความคิด ความรูสึกดานจิตวิญญาณ ของผูปวยที่ตกอยูในระยะสุดทายของชีวิต ขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละสังคม ผูใหคำปรึกษาจำเปนตองประเมินความตองการ และความ
รสู กึ ดานจิตวิญญาณ ทัง้ ในผรู บั บริการ ครอบครัว และคนใกลชดิ เพือ่ ตอบสนองไดถกู ตองเหมาะสม

160

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

กระบวนการใหคำปรึกษา
การใหคำปรึกษาผปู ว ยทีอ่ ยใู นระยะสุดทายของชีวติ การเนนทีห่ ลักการสำคัญ 3 ประการ คือ
1) การชวยเหลือบรรเทาอาการ เชน ลดความเจ็บและปวด ดูแลใหรสู กึ สะอาด สุขสบาย
2) สนับสนุนการยอมรับความจริง โดยการใหขอ มูลทีช่ ดั เจน เหมาะสมกับความสามารถในการรับรขู อง
ผปู ว ย
3) การตอบสนองในสิ่งที่ผูปวยตองการที่ตรงกับความรูสึก ความเชื่อ และจิตวิญญาณของผูปวยเชน
ความหวงใยในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับทรัพยสนิ มรดก พินยั กรรม การไดพบกับบุคคลทีร่ กั และตองการพบ การ
ไดสงั่ เสียวาระสุดทาย ผปู ว ยควรไดรบั การตอบสนองอยางดี

กระบวนการใหคำปรึกษา ประกอบดวยกระบวนการดังนี้
1. การประเมินสภาวะทุกข
1.1 ดานรางกาย อาการทางรางกายของผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย เชน อาการเจ็บและปวด ความ
ทุกขทรมานจากอาการเจ็บและปวดของโรค เปนอยางไร
1.2 ความรสู กึ การรับรู สติสมั ปชัญญะ
1.3 ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะเศรา อยใู นระดับใด
1.4 ความตองการทางดานจิตใจ ผรู บั บริการมีความตองการสิง่ ใด
1.5 ความตองการดานจิตวิญญาณ ความเชื่อ และศรัทธาตอสิ่งใดในสังคมวัฒนธรรมของผูอยูใน
ภาวะทุกข
1.6 ความคิด ความรสู กึ และความทุกขของผดู แู ลในครอบครัวเปนอยางไร
1.7 ความสามารถในการดูแลและจัดการกับตนเอง ของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายและผูดูแลเปน
อยางไร
1.8 สภาพปญหาที่รอคอย และตองจัดการใหเรียบรอย เชน คนในครอบครัว ทรัพยสิน มรดก
พินยั กรรม เปนตน
1.9 สิ่งสนับสนุนทางสังคม ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายมีใครดูแล ชวยเหลือ สนับสนุน ทั้งดาน
วัตถุสงิ่ ของบุคคลในครอบครัวทีด่ แู ล ผสู นับสนุนดานอารมณ ความรสู กึ และขอมูลขาวสาร
2. การวิเคราะหความตองการความชวยเหลือ
2.1 ดานรางกาย การดูแลชวยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บและปวด และทุกขทรมาน ผูปวยที่อยู
ในระยะสุดทายมักตองเผชิญกับโรครายทีร่ นุ แรง และอาการเจ็บและปวด ความพิการทีช่ ว ยเหลือ
ตนเองไมได ยอมตองการการดูแลรักษาแบบประคับประคองใหเขาทุเลาจากการเจ็บและปวด
2.2 ดานจิตใจ ตองการความอบอนุ ไววางใจ ผปู ว ยทีอ่ ยใู นระยะสุดทายของชีวติ จะตองการผดู แู ล
ทีอ่ บอนุ ใหกำลังใจ มัน่ ใจวาไมถกู ทอดทิง้ มีผใู หความสนใจ เขาใจ และพรอมทีจ่ ะอำนวยความ
สะดวกตางๆ รวมถึงไดรบั การดูแลอยางดีทสี่ ดุ จากผดู แู ลทีไ่ ววางใจได
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2.3 ดานสิ่งสนับสนุนทางสังคม ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายตองการสิ่งสนับสนุนทางสังคมทั้ง
ตัวบุคคลผใู หการดูแลดวยความอบอนุ ปลอดภัยจาก บุคลากรวิชาชีพ และจากผดู แู ลในครอบครัว
ตองการสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอมที่สะอาด ไมรบกวนจากแสง เสียง สิ่งกระตุน
ตางๆ ไดรบั ทราบขอมูลขาวสารทางสังคมทีน่ า สนใจ ไดพบเพือ่ น ญาติทรี่ กั ใคร รวมถึงบุคคล
ทีร่ อคอย ฯลฯ
2.4 ดานจิตวิญญาณ ตองการความมีศกั ดิศ์ รี ผรู บั บริการทุกคนตางก็เปนผทู มี่ เี กียรติ มีสถานภาพ
ในสั ง คม ถึ ง แม จ ะเป น ผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยก็ ต าม เขาก็ ยั ง ต อ งการความเคารพนั บ ถื อ ตาม
สถานภาพของเขา โดยเฉพาะผรู บั บริการทีม่ สี ถานภาพในสังคมหรือบทบาทในสังคมระดับสูง
เขาก็ยงั มีความรสู กึ ในสถานภาพ และศักดิศ์ รีของตนเองอยเู ชนกัน
3. เทคนิคการใหคำปรึกษาที่ใช
3.1 การยอมรับ (Acceptance) ใหเกียรติ รับฟงปญหาทีผ่ รู บั บริการ พยายามจะบอกกลาว
3.2 แสดงความเขาใจ (Understanding) แสดงถึงความเขาใจในสภาพที่เขาเปนอยู ทั้ ง ด า น
รางกายและจิตใจ ชวยเหลือดวยใจเมตตา ลดอาการทุกขทรมานจากความเจ็บและปวด
3.3 ความเห็นใจ (Empathy) แสดงถึงความเห็นใจ สื่อใหผูรับบริการรูดวยทาทีที่สงบ พรอมที่
จะชวยเหลือในสิ่งที่สามารถชวยเหลือไดโดยไมขดั กับวิชาชีพ
3.4 การรับฟงปญหา (Listening) เปนผูฟงที่ดีเปดโอกาสใหผูรับบริการไดระบายความทุกข และ
ความคับของใจ
3.5 การเสนอแนะ (Suggestion) ชวยเสนอแนะบางอยางทีค่ ดิ วาไมขดั ตอความเชือ่ และจิตวิญญาณ
ของผรู บั บริการ เชน การใหนกึ ถึงสิง่ ทีด่ งี าม หลักการทางศาสนา หลักพุทธธรรม สัจจะธรรม
การไมยดึ ติด มีสติ และสงบ เปนตน
3.6 ญาติมีสวนรวม (Family supportive) ญาติและครอบครัวตองมีสวนรวมทั้งการดูแล และ
จัดการทั้งกับผูปวยและครอบครัว
3.7 ใชหลักการทางศาสนา ในการทำหนาที่ของผูใหคำปรึกษาบางครั้งอาจรูสึกเครียดและทุกข
ไปกับภาวะทุกขของผูรับบริการและครอบครัว ผูใหคำปรึกษาจะตองเขาใจและยึดหลักการ
ทางศาสนา หลักการของธรรมชาติ และความเปนจริง ในการทำความเขาใจผทู กุ ข และตนเอง
เพื่อใหมีความพรอมและมั่นใจในสิ่งที่ตนเองกระทำ รวมทั้งนำแนวคิดเหลานี้ไปใชในการ
ใหคำปรึกษาผูรับบริการและครอบครัวดวย
4. เปาหมายและผลลัพธ
เปาหมายหลักในการใหคำปรึกษา มักกระทำรวมไปกับการดูแลชวยเหลือไปดวย ซึง่ เนนการชวยเหลือ
4 ประการคือ
4.1 ไดรบั การดูแลดานรางกาย ไดรบั ความสุขสบายตามอัตภาพ จากบุคลากรวิชาชีพหรือจากผดู แู ล
ในครอบครัวทีเ่ หมาะสม ไมทกุ ขทรมานจากการเจ็บและปวด
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4.2 ยอมรับความจริง และยอมรับสภาพได จากการสนทนา และใหคำปรึกษา ผูรับบริการแสดง
ใหรบั รไู ดวา ตัง้ สติได ยอมรับสถานการณของตน จากการสังเกตสีหนา ทาทาง และพฤติกรรม
ที่สงบลง พยายามที่จะถามถึงอาการของตน ระยะเวลาที่เหลือ หรือวิธีการจัดการกับตนเอง
เพือ่ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ครอบครัวเขาในสภาพ ยอมรับ และใหความรวมมือในการดูแล ชวยเหลือ
4.3 ระบายความทุกขและปญหาทีแ่ ทจริง ผรู บั บริการแสดงความรสู กึ ไววางใจผใู หคำปรึกษา โดย
เลาความทุกข ความหวงใย ตลอดจนปญหาตางๆ ใหฟง ในชวงนีผ้ ใู หคำปรึกษาอาจถือโอกาส
ใหขอเสนอแนะเพื่อการจัดการตอปญหาที่ผูรับบริการขอรอง
4.4 ปรับตัวได ความเครียดลดลง เมื่อผูรับบริการไดจัดการทุกอยางเรียบรอยแลว เขาจะหมด
ความกังวล จิตใจสงบ พรอมที่จะจัดการกับตนเองใหผอนคลาย อาจจะขอสวดมนต ภาวนา
ทำจิตใจใหสงบ นึกถึงสิง่ ทีด่ งี าม
ปญหาอีกประการหนึ่งในชวงนี้คือ ผูใหการรักษาอาจรูสึกลำบากใจที่จะตองแจง “ขาวราย” แกผูปวย
อยางไรก็ตาม ผูใหการรักษาไมควรตัดสินใจโดยใชความรูสึกของตนเองเปนพื้นฐาน ในการตัดสินใจบอก
หรือไมบอกการวินิจฉัยแกผูปวย สำหรับผูปวยบางราย การรูผลการวินิจฉัยกลับจะทำใหรูสึกดีขึ้น เพราะรูสึก
วาไดพนจากสภาพที่ตองวิตกกังวลดวยความไมแนใจมาตลอด

ในการแจงขาวรายแกผปู ว ย ผรู กั ษาอาจยึดถือหลักการดังตอไปนี้
ก. ขาวรายก็คอื ขาวราย ทัง้ ตัวผรู กั ษาและผปู ว ยคงตองยอมรับและเผชิญกับความจริงทีเ่ กิดขึน้
ข. โดยทั่วไปผูปวยควรไดรับรูความเห็นทางการแพทยเกี่ยวกับการวินิจฉัยและแผนการรักษาตอไป
เพื่อที่เขาจะสามารถรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาได และสามารถเตรียมตัวสำหรับปญหาอื่นๆ ตามที่
เขาตองการได
ค. การบอกขาวรายควรทำอยางมีขั้นตอน เริ่มดวยการตระเตรียมผูปวย และถามความรูสึกของผูปวย
กอน ในบางครัง้ อาจใชวธิ สี มมติเพือ่ ชวยเตรียมใจผปู ว ย เชน
“ที่ปวยคราวนี้ คุณรูสึกอยางไรบาง” (เปนการประเมินการตีความหมายของผูปวยกับการเจ็บปวย
ของตน)
“ถาปวยหนักกวานี้ คุณคิดวาจะทำอยางไร” (ใชวธิ สี มมติเพือ่ ตระเตรียมผปู ว ย)
“ทีค่ ณ
ุ คิดวาตอนนีน้ า จะปวยดวยโรคมะเร็ง คุณหมายความวาอยางไร” (ใหทำความเขาใจใหกระจาง
วาผูปวยมีความเขาใจเกี่ยวกับการเจ็บปวยของตนอยางไร)
ง. การใหขอ มูลควรทำเฉพาะในสวนทีเ่ ปนประโยชน และเขาใจงาย ไมควรพูดในสิง่ ทีใ่ นความเปนจริง
ก็ไมสามารถบอกไดแนนอน เชน ผปู ว ยจะอยไู ดอกี นานเทาใด
จ. แสดงความเขาใจ เห็นใจ และยอมรับการแสดงออกทางอารมณของผูปวย และใหการชวยเหลือ
ประคับประคองดานจิตใจ และอารมณ
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เมื่อผูปวยเริ่มปวยจากภาวะ การติดเชื้อและโรคแทรกซอนตางๆ สภาพปญหาของผูปวยจะแตกตาง
ออกไปจากระยะทีไ่ มมอี าการมาก ประเด็นสำคัญๆในชวงนี้ ไดแก
ก. การปรับตัวใหเขากับการเจ็บปวย ซึ่งรวมถึงอาการที่เกิดจากความเจ็บปวย เชน อาการออนเพลีย
ความเจ็บและปวด การตองมารับการบริการรักษาบอยขึน้ หรือการตองการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การตอง
เผชิญกับกระบวนการตรวจรักษา และผลขางเคียงของการรักษา
ข. ภาพพจนของตนเองที่เปลี่ยนไปจากคนที่ยังมีสุขภาพดีเปนคนปวย
ค. การตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น
ง. สถานการณตา งๆ ในชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปเนือ่ งจากการเจ็บปวย เชน ความสัมพันธกบั คนรอบขาง การ
ทำงาน การหารายไดและปญหาการเงิน
จ. ความคิดเกี่ยวกับความตายซึ่งกำลังใกลเขามา และการตระเตรียมเกี่ยวกับปญหาตางๆ เชน การ
ทำพินยั กรรม การสะสางปญหาการเงิน เปนตน

โดยสรุป
การชวยเหลือผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิตนั้น หลักการที่สำคัญก็คือการชวยใหผูรับบริการ
ยอมรับสภาพตนเอง ระบายปญหาที่คับของใจ หวงใย กังวลใจ บอกความตองการของตนไดทั้งความตองการ
ดานรางกายและจิตใจ เพือ่ ใหผใู กลชดิ สามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะความรสู กึ ดานจิตวิญญาณ
ความเชือ่ ทีจ่ ะกระทำและขอใหชว ยจัดการในสิง่ ทีต่ อ งการ เพือ่ ใหเขาไดจากไปอยางสงบและสมศักดิศ์ รี

164

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

ภาคผนวก 10
ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย : พินยั กรรมชีวติ - การตาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลยอมไดรบั ความคมุ ครอง
มาตรา 26 “การใชอำนาจโดยองคกรรัฐทุกองคกร ตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ”
มาตรา 28 “บุคคลยอมอางศักดิศ์ รีความเปนมนุษยหรือใชสทิ ธิและเสรีภาพของตนได เทาที่ไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ไมเปนปฏิปก ษตอ รัฐธรรมนูญหรือไมขดั ศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพือ่ ใชสทิ ธิทางศาล หรือยกขึน้ เปนขอตอสคู ดีในศาลได”
“Living Will” ไดรับการบัญญัติศัพทโดย Luis Kutner ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2512 ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ศ.นพ.สันติ หัตถีรตั น ไดแปลคำนีว้ า “พินยั กรรมเพือ่ ชีวติ ” เมือ่ ป พ.ศ. 2515 แตตอ มาไดแปลวา “คำสัง่ ลวงหนา
ของผูปวยสำหรับการรักษาพยาบาล” ตามความหมายทางภาษาอังกฤษที่วา “advance directives for health
care of a patient” ซึ่ง ศ.นพ.วิฑูรย อึ้งประพันธ ไดใหคำแปลวา “เปนเจตนาของผูปวยที่ใหมีผลขณะที่เขายัง
ไมตาย ซึ่งขณะนั้นเขาไมมีความสามารถที่จะแสดงเจตนาออกมาได เปนการแสดงเจตนาลวงหนาไว เพราะถา
แปลวาพินัยกรรมจะเขาใจวาตองมีผลเมื่อผูทำตายแลว” “Living Will” ในบางโอกาสถูกเรียกวา “Advance
Directives” คือการระบุไวสำหรับเปนแนวทางการปฏิบัติทางการแพทยไวลวงหนา ซึ่งกฎหมายที่รับรองเรื่อง
เชนนี้ไดมีการตราไวในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป สำหรับประเทศไทย
ไดบญ
ั ญัตเิ รือ่ งนีไ้ วในราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ในมาตราที่ 12 โดยมีการบัญญัตไิ ววา
“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวยไขได
การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวา
การกระทำนั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง”
นาเสียดายทีป่ จ จุบนั ยังไมมี “กฎกระทรวง” ออกมารับรอง (พฤษภาคม 2551)
แพทยสภาไดใหคำจำกัดความของผูปวยวาระสุดทายไวดังนี้
“ผูปวยวาระสุดทายตามประกาศแพทยสภาฉบับนี้ หมายความวา ผูปวยที่แพทยทราบแนชัดวา การ
รักษาที่ผูปวยกำลังไดรับในขณะนั้น หรือที่จะไดรับตอไป ไมสามารถทำใหมีชีวิตรอดอยูไดนานพอในระดับ
ที่จะดำรงศักดิ์ศรีทางความเปนมนุษย”
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สำหรับหลักการของประกาศแพทยสภาฉบับนี้ ไดกำหนดใหผูปวยทุกรายตองมีผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมอยางนอย 1 คน เปนผรู บั ผิดชอบโดยตรงในการรักษาพยาบาล และผรู บั ผิดชอบดูแลผปู ว ยวาระสุดทาย
นี้ตองคำนึงถึงประโยชนที่ผูปวยจะพึงไดรับเปนอันดับแรก ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม โดยใหการดูแลแบบองครวม

การตาย
ตามกฎหมายประเทศไทย การตายถือวาเปนการสิ้นสุดของสภาพบุคคลตามกฎหมาย แตกรณีใดจะ
ถือวาเปนคนตายไมมกี ฎหมายบัญญัติ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มิไดบญ
ั ญัตเิ รือ่ งนีไ้ ว จึงมีการแบง
เรือ่ งราวตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตายไวใชพจิ ารณาเกีย่ วกับการตายไดชดั เจนขึน้ ซึง่ ประกอบดวย
1. ระบบการทำงานของรางกายที่ดำรงความมีชีวิต
รางกายคนมีชวี ติ นัน้ ระบบของอวัยวะทีท่ ำงานเพือ่ ดำรงความมีชวี ติ นัน้ ประกอบดวยอวัยวะ 3 ระบบ
ดวยกันคือ
ระบบประสาทสวนกลาง ไดแกสมอง
ระบบไหลเวียน คือหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ไดแก หลอดลม ปอด รวมกับการทำงานของทรวงอกและกลามเนือ้ กระบังลม
ทัง้ 3 ระบบ นีต้ อ งทำงานรวมกันและควบคุมซึง่ กันและกัน จึงทำใหชวี ติ อยไู ด ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั
คือ ความกาวหนาของวิทยาการทางการแพทย ทำใหผูปวยที่ระบบการหายใจลมเหลว หยุดการหายใจ หัวใจ
ขาดออกซิเจน ตามดวยสมองขาดออกซิเจน แตจากการมีเครื่องชวยหายใจ ซึ่งทำงานไดตลอดเวลา ทำใหผูปวย
ทีด่ เู หมือนผักปลาแลว สมองของผนู นั้ ตายหรือยัง ถือเปนผตู ายหรือยัง
2. เงื่อนไขการตาย
จากเงื่อนไขการตายแบบดั้งเดิม (classical criteria) ไดถือเอาการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนเปน
เกณฑ แตจากการทีก่ ารมีเครือ่ งมือเขามาชวย ทำใหอวัยวะทัง้ สองระบบนีย้ งั มีโอกาสไดรบั การชวยเหลือใหกลับ
ฟน ขึน้ ใหมได แตการทีส่ มองทีต่ ายแลวยังไมมวี ธิ กี ารชวยใหกลับฟน คืนได ปจจุบนั จึงมีการใหนยิ ามวา การตาย
ก็คอื การทีส่ มองตาย (Brain Death is Dead)
จากวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาทำใหมีการผาตัดปลูกถายอวัยวะ (organ transplantation) ซึ่ง
ตองการนำเอาอวัยวะจากคนทีต่ ายใหมๆ โดยเฉพาะคนตายนัน้ เปนการตายจากการวินจิ ฉัยวาสมองตายโดยหัวใจ
ยังไมหยุดเตน อวัยวะนั้นจึงจะดีและเหมาะสมมากสุด ดวยเหตุนี้แพทยสมาคมโลก จึงไดกำหนดหลักเกณฑใน
เรือ่ งการวินจิ ฉัยการตายนีข้ นึ้ โดยมีชอื่ วา “ปฏิญญาแหงซิดนีย” (Declaration of Sydney) ซึง่ มีรายละเอียดคือ
“ในภาวะหรือเหตุการณธรรมดานั้น การวินิจฉัยการตาย แพทยจะใชการวินิจฉัยทางคลินิกก็เพียงพอ
(หมายความวา ดูจากการหายใจและชีพจร)
ในกรณีที่จำเปนตองอาศัยการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ เชนการตรวจคลื่นสมอง ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปวาดีที่สุดเขามารวมดวย
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ในกรณีที่มีการปลูกถายอวัยวะ การวินิจฉัยการตายควรกระทำโดยแพทยอยางนอยสองคนรวมกัน
และแพทยสองคนนั้นตองไมเกี่ยวของกับคณะผูจะทำการปลูกถายอวัยวะนั้น”
3. เงื่อนไขสมองตาย
ปจจุบันเกณฑสมองตาย นอกจากการวัดคลื่นสมองดวยไฟฟา (electro-encephalography) พบไมมี
คลื่นไฟฟาที่วัดไดปรากฏ (Flat electro-encephalogram) ตามการกำหนดเกณฑสมองตายของคณะแพทยแหง
ฮาวารด (criteria of brain death or irreversible coma Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School 1968)
และขอเสนอแนะการกำหนดเกณฑการตายของคณะกรรมการพิจารณาการปลูกถายอวัยวะของคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยฟลาเดลเฟย (Proposal Criteria for the Determination of Death-Ad Hoc Committee on Human
Tissue Transplantation, Philadelphia University 1969) ยังประกอบดวย การสูญเสียหนาที่ของกานสมอง
อยางถาวรตาม Minnesota Criteria 1971 จึงสามารถกำหนดเปนเกณฑการตายได ซึง่ รายละเอียดประกอบดวย
3.1 ตองรูสาเหตุของการที่ผูปวยหมดสติหรือสลบ ซึ่งไดแกพยาธิสภาพในกะโหลกศีรษะที่
ไมสามารถซอมแซมได
3.2 ไมสามารถเคลือ่ นไหวรางกายสวนใดไดเอง ตลอดเวลา 12 ชัว่ โมง
3.3 ไมสามารถหายใจไดเองโดยเด็ดขาด ซึ่งทดสอบโดยการถอดเครื่องชวยหายใจออกเปนเวลา
4 นาที ผูปวยก็ไมหายใจและไมมีปฏิกิริยาของกานสมอง (no brainstem reflexes) ซึ่งแสดงถึงการหมดหนาที่
ของกานสมองแลว โดยทีไ่ มตอ งใชการวัดคลืน่ สมองดวยไฟฟาเขามาตรวจสอบดวย
4. เกณฑวินิจฉัยการตายของแพทยสภา
5. กฎหมายที่นิยามการตาย ซึ่งเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศ แตสวนใหญไมมีบัญญัติ
ไวในกฎหมายแมแตประเทศที่ยอมรับวาสมองตายเปนการตายก็ตาม
6. การตรวจวินิจฉัยคนตายกรณีทั่วไป
ในการตรวจวินิจฉัยคนตายในกรณีทั่วไปที่ไมมีการใชเครื่องชวยหายใจนั้น โดยทั่วไปเปนการตรวจ
เพื่อดูวาหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนหรือยัง เมื่อหยุดทั้งสองระบบก็ถือวาตาย เพราะถาไมมีการชวยหายใจ
สมองจะตายตามไปภายในเวลาไมกนี่ าที โดยไมจำเปนตองตรวจวินจิ ฉัยการตายของกานสมอง
การแจงตาย
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัตกิ ารแจงตายไวดงั นี้
มาตรา 21 เมื่อมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี้
(1) คนตายในบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผรู บั แจงแหงทองทีท่ มี่ คี นตายภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง
นับแตเวลาตาย ในกรณีไมมเี จาบาน ใหผพู บศพแจงภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง นับแตเวลาพบศพ
(2) คนตายนอกบาน ใหบุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพ แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่
ที่มีการตายหรือพบศพแลวแตกรณี หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงได ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือ
เวลาพบศพ ในกรณีเชนนีจ้ ะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจก็ได
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กำหนดเวลาแจงความ (1) และ (2) ถาในทองทีใ่ ดการคมนาคมไมสะดวก ผอู ำนวยการทะเบียนกลาง
อาจขยายเวลาออกไปตามทีเ่ ห็นสมควร แตตอ งไมเกินเจ็ดวัน นับแตเวลาตายและเวลาพบศพ
การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดพรอมทั้งแจงชื่อ
ผูแจงดวย
มาตรา 22 เมื่อมีการแจงตามมาตรา 21 ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณะบัตรเปนหลักฐานใหแก
ผแู จง เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 25
มาตรา 25 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมชาติ ให
นายทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตราย หรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ และใหรอการออกมรณะบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงาน
ดังกลาว
การออกหนังสือรับรอง
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บัญญัตกิ ารออกหนังสือรับรองไวดงั นี้
มาตรา 23 เมื่อมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทำคลอดหรือผูรักษาพยาบาล ตองออกหนังสือรับรองการเกิด
หรือการตาย ตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดใหแกผูมีหนาที่ตองแจงตามมาตรา 18 หรือ
มาตรา 21
การชันสูตรพลิกศพ
การตายที่มีเหตุอันตองมีการชันสูตรพลิกศพประกอบดวย
1. การตายโดยผิดธรรมชาติ หรือสงสัยวาจะมีการตายโดยผิดธรรมชาติ ซึง่ การตายโดยผิดธรรมชาติ
ประกอบดวย
1.1 ฆาตัวตาย
1.2 ถูกผูอื่นทำใหตาย
1.3 ถูกสัตวทำรายตาย
1.4 ตายโดยอุบัติเหตุ
1.5 ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
2. การตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานทุกกรณี ไมวา จะเปนการตายโดยธรรมชาติกต็ าม

168

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

ภาคผนวก 11
กฎหมาย - มรดกและพินยั กรรม
มรดก
1. ถาม มรดกคืออะไร
ตอบ มรดก คือ ทรัพยสนิ ทุกชนิดของผตู ายทีผ่ ตู ายเปนเจาของอยใู นขณะทีผ่ ตู ายถึงแกความตายรวมทัง้ สิทธิ
หนาที่และความรับผิดตางๆ ของผูตาย เวนแตตามกฎหมาย หรือโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัว
ของผูตายโดยเฉพาะ
2. ถาม ทรัพยสนิ ของผตู ายทีเ่ ปนมรดก ไดแกอะไรบาง
ตอบ ไดแก สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย รวมทั้งวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได เชน
ชาง มา วัว ควาย เงิน ทอง เครื่องประดับ บานที่ดิน อาคารชุด ภาระจำยอม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา
3. ถาม สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบอยางไรเปนมรดก
ตอบ (ก) สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาประเภทที่ไมใชเรื่องเฉพาะตัว ตกเปนมรดกไมวา
ฝายใดฝายหนึง่ ตาย เชน สิทธิและหนาทีต่ ามสัญญา ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น จำนอง จำนำ
ตัวอยาง นาย ก. ตกลงซือ้ รถยนตจาก นาย ข. ในราคา 500,000 บาท โดยในวันทำสัญญา นาย ก.
ไดชำระเงินใหกับ นาย ข. ไวเปนเงินมัดจำ 100,000 บาท และนัดจะไปโอนรถยนตกันในอีก 3 วัน
ขางหนา ตอมา นาย ก. ตายกอนทีจ่ ะไปโอนรถยนต สิทธิหนาทีข่ อง นาย ก. ตามสัญญาซือ้ ขายดังกลาว
ยอมเปนมรดก ทายาท นาย ก. มีสิทธิที่จะไดรับโอนรถยนตและมีหนาที่ชำระเงินสวนที่เหลืออีก
400,000 บาท ตามสัญญาซือ้ ขายดังกลาว ในทำนองเดียวกัน หาก นาย ข. ตาย สิทธิหนาทีข่ อง นาย ข.
ตามสัญญาซือ้ ขายดังกลาวยอมเปนมรดกของ นาย ข. เชนกัน
(ข) สิทธิและหนาทีต่ ามสัญญาบางประเภททีเ่ ปนเรือ่ งเฉพาะตัวเฉพาะบางฝาย เชน สัญญาเชา ถาผเู ชา
ตาย สิทธิและหนาที่ของผูเชาไมตกเปนมรดก ทั้งนี้ เพราะวาการเชาตามปกติยอมเพงเล็งตอทรัพย
ที่เชา และคุณสมบัติของผูเชาเปนสำคัญวาผูเชาสมควรเปนผูไดรับความไววางใจในการใชทรัพยสิน
และสงวนรักษาทรัพยสินที่เชาหรือไม แตหากผูใหเชาตาย สิทธิและหนาที่ของผูใหเชายอมตกเปน
มรดก
(ค) ทรัพยสินสวนใหญตกเปนมรดก เชน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สวนสิทธิอาศัย
ไมตกทอดทางมรดก
(ง) สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติบางเรื่องก็ไมใชเฉพาะตัว เชน สิทธิที่จะไดรับ
สินบนหรือรางวัลนำจับ สิทธิในการไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร
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4. ถาม สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบอยางไรไมใชมรดก
ตอบ สิทธิหนาที่และความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือโดยสภาพเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท เชน
สิทธิตามใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต สิทธิตามใบอนุญาตใหมแี ละใชอาวุธปน ความรับผิดทางอาญา ทัง้ นี้
เรือ่ งใดเปนการเฉพาะตัวของผตู ายหรือไม ตองแลวแตกรณีเปนเรือ่ งๆ ไป
5. ถาม บำเหน็จ บำนาญ หรือบำนาญตกทอด เปนมรดกหรือไม
ตอบ บำเหน็จ และบำนาญ เปนเงินที่เมื่อออกจากราชการ และเปนทรัพยสินที่ไดมากอนตาย เมื่อผูนั้นตาย
เงินดังกลาวจึงตกเปนมรดกของผูตาย แตบำนาญตกทอดหรือบำเหน็จตกทอดเปนเงินที่ทางราชการ
จายใหหลังจากขาราชการผูนั้นตาย จึงเปนสิทธิภายหลังตายที่ทางราชการตอบแทนใหกับบุคคล
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูตาย และจงระบุไวเลยวาจะตกแกผูใด ดังนั้น บำนาญตกทอดหรือ
บำเหน็จตกทอดจึงไมใชมรดก
6. ถาม เงินประกันชีวิตเปนมรดกหรือไม
ตอบ เงินประกันชีวิตเปนเงินที่ไดมาภายหลังที่ผูตายถึงแกความตาย จึงไมใชมรดก และสวนใหญผูตายจะ
ระบุชื่อผูรับประกันไวแนนอน แตถาหากผูตายไมไดระบุผูรับประโยชนไวเปนที่แนนอน เชน ให
ทายาท เงินดังกลาวทัง้ หมดก็จะตกเปนของทายาททุกๆ คน
7. ถาม เงินฌาปนกิจ และเงินสะสม เปนมรดกหรือไม
ตอบ - เงินฌาปนกิจเปนเงินที่ไดภายหลังจากผูตายถึงแกความตาย จึงไมใชมรดก และผูตายจะระบุไว
แจงชัดวาเงินดังกลาวนั้นจะตกแกใคร
- เงินสะสม เปนเงินที่ทางราชการหักไวจากเงินเดือนของผูตายทุกเดือน และเปนเงินที่ผูตายมีอยู
ในขณะทีผ่ ตู ายถึงแกความตาย ดังนัน้ เงินสะสมจึงเปนมรดก
8. ถาม ดอกผลเปนมรดกหรือไม
ตอบ ถาหากเปนดอกผลที่ไดจากแมทรัพยที่เปนมรดกที่ยังไมไดแบง ยอมเปนมรดก นอกจากนี้ทรัพยสิน
อื่นที่ไดมาแทนที่ทรัพยมรดกที่ยังไมไดแบง แมวาจะไดมาภายหลังจากผูตายถึงแกความตายก็เปน
มรดก
ตัวอยาง ตอนที่ผูตายถึงแกความตาย แมมา 1 ตัว ทายาทยังไมไดแบงกัน ตอมาแมมาออกลูก
มา 3 ตัว ถือวาลูกมาที่ออกจากแมมา (แมทรัพย) ที่เปนมรดกก็เปนมรดก และหากมาที่เปนมรดกยัง
ไมไดแบงนัน้ ถูกรถยนตชนตาย ผทู ำละเมิดใชเงินแทนให เงินนัน้ ก็เปนมรดกตกไดแกทายาท
9. ถาม เมือ่ คสู ญ
ั ญาฝายใดฝายหนึง่ ของสัญญาจางทำของตาย สิทธิและหนาทีต่ ามสัญญาจะเปนมรดกหรือไม
ตอบ สิทธิและหนาทีใ่ นทางทรัพยสนิ เชน การชำระหนีท้ ตี่ ดิ คาง เงินคาจาง และคาสินไหมทดแทน กรณีที่
มีการผิดสัญญา ซึง่ ไมใชสทิ ธิและหนาทีเ่ ฉพาะตัว เปนมรดกแกทายาท
10. ถาม มรดกตกทอดแกทายาทเมื่อใด
ตอบ เมือ่ บุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนัน้ ยอมตกทอดแกทายาททันทีทผี่ ตู ายถึงแกความตาย โดยไมจำเปน
ที่ทายาทจะตองแสดงเจตนาสนองรับเอาไวเสียกอน กลาวคือความเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิและ
หนาที่ ตลอดจนความรับผิดตางๆ หลุดจากผตู ายในทันทีทตี่ าย และตกเปนของทายาททันที
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ตัวอยาง นาย ก. ตาย ทีด่ นิ ของ นาย ก. ตกเปนมรดกของทายาทของ นาย ก. ทันที โดยไมตอ ง
รอใหทายาทของ นาย ก. ไปขอรับโอนทีด่ นิ ดังกลาว หรือแสดงเจตนารับเอาทีด่ นิ ดังกลาวกอน
นอกจากนี้ คนที่ศาลมีคำสั่งใหเปนคนสาบสูญ ถึงแมวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู แตกฎหมาย ก็
ถือวาบุคคลนัน้ ถึงแกความตาย และใหมรดกของบุคคลนัน้ ตกทอดแกทายาท
11. ถาม ทายาทจะขอรับแตทรัพยสนิ หรือสิทธิ แตไมขอรับหนาทีแ่ ละความรับผิด ไดหรือไม
ตอบ ไมได เพราะมรดกนั้นไมไดมีแตเฉพาะทรัพยสิน แตยังรวมถึงสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ ดวย
แตอยางไรก็ตาม ตามกฎหมาย ทายาทไมจำเปนตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกทีต่ กทอดแกตน
ตัวอยาง ขณะที่ นาย ก. ถึงแกความตาย มีทรัพยสินคือเงินสดอยู 100,000 บาท แต นาย ก.
เปนหนี้ นาย ข. อยู 200,000 บาท ดังนัน้ ทายาทของ นาย ก. ซึง่ ไดรบั มรดกของ นาย ก. 100,000 บาท
ตองนำเงิน 100,000 บาท ไปใชหนี้ใหกับ นาย ข. สวนเงินที่ยังขาดอยูอีก 100,000 บาท ทายาทของ
นาย ก. ไมตอ งรับผิดใชเงินในสวนนี้
12. ถาม เมือ่ เจามรดกตาย มรดกจะตกทอดแกบคุ คลประเภทใดบาง
ตอบ มรดกจะตกทอดแกบุคคลตอไปนี้
(ก) ทายาทโดยธรรม ในกรณีทเี่ จามรดกไมไดทำพินยั กรรมไว แบงออกเปนสองประเภท คือ ทายาท
ทีเ่ ปนญาติกบั ผตู าย มีอยู 6 ลำดับ ดังนี้
1. ผสู บื สันดาน
2. บิดา - มารดา
3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4. พีน่ อ งรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
5. ปู ยา ตา ยาย
6. ลุง ปา นา อา
ทายาททีเ่ ปนคสู มรส ซึง่ หมายถึงผทู เี่ ปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย ขณะทีเ่ จามรดกตาย
(ข) ผูรับมรดกแทนที่ ในขณะที่ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกถึงแกความตายกอนเจามรดกตาย
หรือทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกถูกกำจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ผูสืบสันดาน
ของทายาทนั้นมีสิทธิรับมรดกแทนที่ทายาทผูนั้นได แตการรับมรดกแทนที่มีไดเฉพาะทายาท
โดยธรรมลำดับที่ 1, 3, 4, 6 เทานัน้ เชน ก. และ ข. เปนบุตรของเจามรดก ก. ตายกอนเจามรดก
สวน ข. ถูกกำจัดมิใหรบั มรดก บุตรของ ก. และ ข. ยอมรับมรดกแทนที่ ก. และ ข. ได
(ค) ผูรับพินัยกรรม ในกรณีที่เจามรดกไดทำพินัยกรรมไว ผูรับพินัยกรรมถือวาเปนทายาทตาม
กฎหมายประเภทหนึ่งที่เรียกวา ทายาทโดยพินัยกรรม หมายถึงบุคคลที่ผูตายทำพินัยกรรม
ยกทรัพยมรดกใหนนั่ เอง ผรู บั พินยั กรรมไมจำเปนตองเปนญาติ หรือผรู ว มสืบสายโลหิตเดียวกัน
กับผตู าย อาจเปนบุคคลภายนอก หรือนิตบิ คุ คลก็ได เชน คนรับใช หรือมูลนิธเิ ปนตน
(ง) วัด ในกรณีที่พระภิกษุไดทรัพยสินมาในระหวางที่อยูในสมณะเพศ เมื่อพระภิกษุมรณภาพ
ทรัพยสินนั้นตกเปนของวัดที่เปนภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เวนแตพระภิกษุจะไดทำพินัยกรรม
ยกทรัพยสินดังกลาวใหกับผูรับพินัยกรรมไปในระหวางที่ยังมีชีวิตอยู
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(จ) แผนดิน ในกรณีที่ผูตายไมไดทำพินัยกรรม และไมมีทายาท ตลอดทั้งไมมีผูสืบสันดานของ
ทายาททีจ่ ะสืบมรดกแทนทีแ่ ลว ทรัพยมรดกของผตู ายยอมตกเปนของแผนดิน คือ ทางราชการ
13. ถาม ผสู บื สันดานหมายถึงใคร
ตอบ หมายถึง บุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย และเปนผสู บื สายโลหิตโดยตรงลงมาจากเจามรดก ไดแก ลูก หลาน
เหลน ลื้อ และสืบสายโลหิตเรื่อยไปจนไมขาดสาย โดยไมจำกัดวาจะสืบตอกันไปกี่ชั้น คงจำกัดแต
เพียงวาในระหวางผสู บื สันดานดวยกันชัน้ ทีส่ นิททีส่ ดุ กับเจามรดกเทานัน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั มรดก เชน นาย ก.
เปนบุตร นาย ข. และนาย ข. เปนบุตร นาย ค. เมือ่ นาย ค. ตาย ทัง้ นาย ก. และ นาย ข. ตางเปนสืบ
สันดานของ นาย ค. แต นาย ข. เปนบุตร นาย ค. สวน นาย ก. เปนเพียงหลานของ นาย ค. ดังนัน้ มรดก
ของ นาย ค. จึงตกไดแก นาย ข.
14. ถาม ทารกในครรภมารดาขณะทีเ่ จามรดกถึงแกความตาย เปนผสู บื สันดานทีม่ สี ทิ ธิรบั มรดกหรือไม
ตอบ ทารกดังกลาวถือวาเปนผสู บื สันดานทีม่ สี ทิ ธิรบั มรดกของเจามรดกได หากเกิดมารอดอยใู นสามรอยสิบ
วัน นับแตเวลาทีเ่ จามรดกถึงแกความตายนัน้
15. ถาม บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว เปนผูสืบสันดาน และเปนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของบิดา
เชนเดียวกับบุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย การรับรองของบิดานัน้ อาจรับรองโดยชัดแจง คือ การจดทะเบียน
รับเปนบุตร การสมรสกับมารดาของเด็กในภายหลัง หรือรับรองโดยพฤติการณที่รูอยูทั่วไป เชน
บิดาไปแจงเกิดและระบุวาตนเปนบิดา หรือบิดาใหการอุปการะเลี้ยงดู หรือยอมใหใชนามสกุล
นอกจากนี้ในบางกรณีแมบิดาไมเต็มใจก็อาจถูกบังคับใหรับรอง เพราะศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดวา
เด็กเปนบุตรก็ได
16. ถาม บุตรบุญธรรมทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายแลว เปนผสู บื สันดานหรือไม
ตอบ บุตรบุญธรรมดังกลาวถือวาเปนผูสืบสันดานเชนกัน และบุตรบุญธรรมสามารถรับมรดกของผูรับ
บุตรบุญธรรมได แตในทางกลับกันผรู บั บุตรบุญธรรมไมมสี ทิ ธิรบั มรดกของบุตรบุญธรรม
นอกจากนี้ บุตรบุญธรรมยังมีสทิ ธิไดรบั มรดกของบิดา-มารดาของตนไดดว ยในฐานะเปนบุตร
ที่ชอบดวยกฎหมาย และในทางกลับกัน บิดา-มารดาของบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิรับมรดกของบุตร
บุญธรรมเชนกัน
17. ถาม การอยกู นิ กันฉันสามี-ภรรยา โดยไมไดจดทะเบียนสมรส จะมีสทิ ธิรบั มรดกของกันและกัน ในฐานะ
คสู มรสหรือไม
ตอบ ชายและหญิงอยูกินกันฉันสามี-ภรรยา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2478 เปนตนมา ซึ่งเปนวันที่พระราช-บัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 มีผล
ใชบงั คับ หากไมไดจดทะเบียนสมรสกันก็ไมถอื วาเปนคสู มรส และไมมสี ทิ ธิรบั มรดกของกันและกัน
ตัวอยาง นาย ก. อยกู นิ ฉันสามี-ภรรยา กับ นาง ข. ตัง้ แตป พ.ศ. 2479 จนถึงปจจุบนั แตไมได
จดทะเบียนสมรสกัน ตอมา นาย ก. นอกใจ นาง ข. โดยไปได นาง ค. เปนภรรยา และจดทะเบียนสมรส
กับ นาง ค. เมือ่ ป พ.ศ. 2537 และนาย ก. ยังไปได นาง ง. และ นางสาว จ. เปนภรรยานอยอีก กรณีนี้
หาก นาย ก. ตาย ผทู เี่ ปนคสู มรสและมีสทิ ธิรบั มรดกของ นาย ก. ก็คอื นาง ค.
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18. ถาม ทายาทผมู สี ทิ ธิรบั มรดกอาจเสียสิทธิในการรับมรดกในกรณีใดบาง
ตอบ (ก) ถูกกำจัดไมใหรับมรดก
(ข) ถูกตัดไมใหรบั มรดก
(ค) การสละมรดก
19. ถาม การถูกกำจัดไมใหรับมรดกมีประการใดบาง
ตอบ (ก) ยักยายหรือปดบังทรัพยมรดกโดยฉอฉล หรือรอู ยวู า ทำใหเสือ่ มประโยชนของทายาทคนอืน่ และ
ถาการยักยายหรือปดบังทรัพยนั้นมีจำนวนเทากับหรือมากกวาสวนที่ทายาทผูนั้นจะไดรับ
ทายาทผูนั้นจะถูกกำจัดมิใหรับมรดกเลย แตถายักยายหรือปดบังทรัพยนอยกวาสวนที่ตนจะ
ไดรบั ทายาทผนู นั้ จะถูกกำจัดมิใหรบั มรดกเทากับสวนทีย่ กั ยายหรือปดบังเทานัน้
ตัวอยาง ก. เปนทายาทมีสทิ ธิไดรบั มรดก 200,000 บาท แต ก. ไดทำการยักยายหรือปดบัง
ทรัพยมรดกเปนเงิน 100,000 บาท ก. ยอมถูกกำจัดไมใหรบั มรดกเปนเงิน 100,000 บาท แตกย็ งั มีสทิ ธิ
ไดรบั มรดก 100,000 บาท อยู แตถา ก. ยักยายหรือปดบังทรัพยมรดกเปนเงิน 200,000 บาท หรือมากกวา
ก. ก็จะถูกกำจัดไมใหรบั มรดกเลย
(ข) ถูกกำจัดมิใหรบั มรดกฐานเปนผไู มสมควร คือ
1. ผูที่ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดเจตนากระทำ หรือพยายามกระทำใหเจามรดกหรือผูมีสิทธิ
ไดรับมรดกกอนตนถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
2. ผูที่ไดฟองเจามรดกหาวาทำความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคำพิพากษาถึง
ทีส่ ดุ วามีความผิดฐานฟองเท็จ หรือทำพยานเท็จ
3. ผูที่รูแลววาเจามรดกถูกฆาโดยเจตนา แตมิไดนำขอความนั้นขึ้นรองเรียนเพื่อเปนทางที่จะ
เอาตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ แตขอนี้มิใหใชบังคับถาบุคคลนั้นมีอายุยังไมครบสิบหาป
บริบรู ณ หรือเปนคนวิกลจริตไมสามารถรผู ดิ ชอบ หรือถาผทู ฆี่ า นัน้ เปนสามีภรรยา หรือบุพการี
หรือผูสืบสันดานของตนโดยตรง
4. ผูที่ฉอฉลหรือขมขูใหเจามรดกทำหรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแตบางสวน
หรือทัง้ หมด ซึง่ เกีย่ วกับทรัพยมรดก หรือไมใหกระทำการดังกลาวนัน้
5. ผทู ปี่ ลอม ทำลาย หรือปดบังพินยั กรรมแตบางสวน หรือทัง้ หมด แตในกรณีทที่ ายาทถูกกำจัด
ไมใหรบั มรดกฐานเปนผไู มสมควรนี้ เจามรดกอาจถอนขอกำจัดฐานเปนผไู มสมควรเสียก็ได
โดยใหอภัยไวเปนลายลักษณอักษรกอนตาย
20. ถาม การถูกตัดไมใหรบั มรดกมีกรณีใดบาง
ตอบ เจามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรบั มรดกก็ได โดยแสดงเจตนาชัดแจงดังนี้
ก. โดยพินัยกรรม ระบุตัวทายาทผูที่จะตัดไมใหรับมรดกไวใหชัดเจนวาเปนใคร เชน ระบุวา “ตัด
ไมใหลูกชายตนโตรับมรดก” นอกจากนี้การที่เจามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพยมรดกทั้งหมดให
กับคนอืน่ ทายาททีไ่ มไดรบั ประโยชนตามพินยั กรรมนัน้ ก็ถอื วาเปนผถู กู ตัดไมใหรบั มรดกเชนกัน
เชน ก. มีบตุ ร 3 คน คือ ข. ค. และ ง. ก. ทำพินยั กรรมยกทรัพยมรดกเจามรดกใหกบั ง. แตเพียง
ผเู ดียว เทากับวา ข. และ ค. ถูกตัดมิใหรบั มรดกแลว
ข. โดยทำเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ ระบุชอื่ ทายาทผทู จี่ ะตัดมิใหรบั มรดกไวใหชดั เจน
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21. ถาม การสละมรดกทำอยางไร มีผลอยางไร
ตอบ การสละมรดกได 2 วิธี คือ
ก. แสดงเจตนาชัดแจงเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่
ข. ทำเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ
แตการสละมรดกจะทำไวกอนเจามรดกตายไมได และจะสละบางสวนหรือมีเงื่อนไข เวลา
ไมได แตอาจสละโดยมีคา ตอบแทนได
ผลของการสละมรดก มีผลเปนการถาวรไมอาจถอนได และมีผลตั้งแตเวลาที่เจามรดกตาย
และมีผลวามรดกนัน้ ไมเคยตกทอดสทู ายาทมากอน ทายาทผสู ละมรดกสิน้ ความเปนทายาท เชนเดียว
กับการถูกตัดมิใหรบั มรดก แตในกรณีทผี่ สู ละมรดกเปนทายาทโดยธรรม การสละมรดกมีผลเฉพาะตัว
จึงใหสทิ ธิผสู บื สันดานใชสทิ ธิสบื มรดกได และมีสทิ ธิไดรบั มรดกในสวนของผสู ละมรดก แตในกรณี
ที่ผูสละมรดกเปนผูรับพินัยกรรม ผูสืบสันดานของผูรับพินัยกรรมไมมีสิทธิจะรับมรดกที่ไดสละ
แลวนั้น
เมื่อเจามรดกตาย ก. มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม สวน ข. มีสิทธิรับมรดกใน
ฐานะผรู บั พินยั กรรม ตอมา ก. และ ข. ตางสละมรดก บุตรของ ก. ยอมสามารถสืบมรดกของ ก. คือ
เขารับมรดกในสวนของ ก. ได สวนบุตรของ ข. ไมมสี ทิ ธิรบั มรดกในสวนที่ ข. ไดสละไปแลว
22. ถาม การแบงมรดกใหกับทายาททำอยางไร
ตอบ ถาผูตายไดทำพินัยกรรม ก็ใหแบงทรัพยมรดกใหกับทายาทที่กำหนดไวในพินัยกรรม แตถาผูตาย
ไมไดทำพินยั กรรมไว หรือทำพินยั กรรมไวแตไมมผี ลบังคับใช ก็ใหแบงทรัพย
23. ถาม การแบงมรดกใหกับทายาททำอยางไร
ตอบ การที่บุคคลใดตายลงโดยไมไดทำพินัยกรรมไว กฎหมายบัญญัติวา มรดกของผูนั้นยอมตกทอดแก
ทายาทโดยธรรมของเขา ซึง่ มี 6 ลำดับดังทีก่ ลาวมาแลว และนอกจากทายาท 6 ลำดับนี้ ถาเจามรดก
มีคสู มรสทีย่ งั มีชวี ติ อยกู ถ็ อื วาคสู มรสนัน้ เปนทายาทโดยธรรมทีม่ สี ทิ ธิไดรบั มรดกดวย
24. ถาม ทายาททีเ่ ปนญาติ 6 ลำดับ และคสู มรสมีสทิ ธิไดรบั มรดกกอนหลังกันอยางไร
ตอบ ทายาทในลำดับแรกซึง่ มีชวี ติ อยู หรือมีผรู บั มรดกแทนทีย่ งั ไมขาดสาย ยอมมีสทิ ธิในทรัพยมรดกของ
ผตู าย โดยตัดสิทธิรบั มรดกของทายาทในลำดับหลังทัง้ หมด เวนแตผตู ายมีบดิ า-มารดา หรือคสู มรส
ทีย่ งั มีชวี ติ อยู หลักดังกลาวยอมไมนำมาใชกบั บุคคลเหลานี้ กลาวคือ บิดา-มารดา และคสู มรสยังมีสทิ ธิ
ไดรบั มรดกอยู
ในระหวางผูสืบสันดานตางชั้นกัน ผูสืบสันดานที่อยูในชั้นถัดลงไปไมมีสิทธิรับมรดก เวนแต
จะเปนการรับมรดกแทนที่ และทายาทโดยธรรมลำดับเดียวกันจะไดรบั สวนแบงเทากัน
ตัวอยาง
1) นาย ก. เจามรดกมีมรดกอยู 600,000 บาท (เปนมรดกของเจามรดก หลังจากแบงทรัพยสนิ ระหวาง
เจามรดกกับคสู มรสตามกฎหมายลักษณะครอบครัวแลว) ขณะที่ นาย ก. ตาย นาย ก. มีบดิ า-มารดา
ภรรยาหนึง่ คน บุตรสามคน พีช่ ายรวมบิดามารดาเดียวกันหนึง่ คน พีช่ ายรวมบิดาเดียวกันสองคน
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2)

3)

4)

5)

6)

ปหู นึง่ คน และปาหนึง่ คน บุคคลทัง้ หมดยังมีชวี ติ อยู ผมู สี ทิ ธิจะไดรบั มรดกของนาย ก. คือ บุตร
ทั้งสามคนไดรับคนละหนึ่งสวน เปนเงินจำนวนคนละ 100,000 บาท บิดามารดาและคูสมรส
ไดรับสวนแบงเสมือนวาเปนทายาทชั้นบุตร จะไดก็สวนแบงคนละ 100,000 บาท สวนพี่ชาย
รวมบิดามารดาเดียวกัน พีช่ ายรวมบิดาเดียวกัน ปู และปา ไมมสี ทิ ธิรบั มรดกของ นาย ก. เนือ่ งจาก
เปนทายาทที่อยูในลำดับหลัง
ถานาย ก. เจามรดกดังกลาวไมมบี ตุ ร มีแตบดิ า-มารดา และภรรยา ภรรยาในฐานะคสู มรสมีสทิ ธิ
ไดรับมรดกกึ่งหนึ่งเปนเงินจำนวน 300,000 บาท สวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งตกไดแก บิดา-มารดา
คนละ 150,000 บาท แตถาหากวามีเพียงบิดาหรือมารดาคนเดียวกัน บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิต
อยกู จ็ ะไดรบั สวนแบงคนเดียว 300,000 บาท
ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวไมมีบุตร และบิดา-มารดาเสียชีวิตไปหมดแลว ภรรยาในฐานะ
คูสมรสมีสิทธิไดรับมรดกกึ่งหนึ่งเปนเงินจำนวน 300,000 บาท สวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งตกไดแก
พีช่ ายรวมบิดามารดาเดียวกันเปนเงินจำนวน 300,000 บาท
ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวไมมีบุตร บิดามารดาเสียชีวิตไปแลว และพี่นองรวมบิดามารดาก็
เสียชีวิตไปหมดแลว และไมมีผูรับมรดกแทนที่ ภรรยาในฐานะคูสมรสมีสิทธิไดรับมรดกสอง
ในสามสวน เปนเงิน 400,000 บาท สวนที่เหลือ 200,000 บาท ตกไดแกพี่ชายรวมบิดาเดียวกัน
สองคน คนละ 100,000 บาท
ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวมีทายาทที่มีสิทธิรับมรดกคือ ปู และภรรยา ภรรยาในฐานะคูสมรส
มีสิทธิไดรับมรดกสองในสามสวนเปนเงิน 400,000 บาท สวนที่เหลืออีก 200,000 บาท ตก
ไดแก ปู
ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวมีทายาททีม่ สี ทิ ธิรบั มรดกคือ ปา และภรรยา ภรรยาในฐานะคสู มรส
มีสิทธิไดรับมรดกสองในสามสวน เปนเงิน 400,000 บาท สวนที่เหลืออีก 200,000 บาท ตก
ไดแก ปา

25. ถาม ผจู ดั การมรดกคือใคร
ตอบ คือบุคคลซึ่งผูทำพินัยกรรมหรือศาลไดแตงตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามพินัยกรรมหรือจัดการและ
แบงปนทรัพยมรดกใหแกทายาทตามกฎหมาย
26. ถาม กฎหมายกำหนดจำนวนไวหรือไมวาผูจัดการมรดกจะมีไดจำนวนเทาใด
ตอบ ผจู ดั การมรดกจะมีคนเดียงหรือหลายคนก็ได ในกรณีทผี่ จู ดั การมรดกหลายคน การทำการตามหนาที่
ของผูจัดการมรดกนั้นตองถือเอาเสียงขางมาก เวนแตจะมีขอกำหนดพินัยกรรมเปนอยางอื่น ถาเสียง
เทากันเมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด
27. ถาม การตั้งผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมทำอยางไร
ตอบ ทำได 2 วิธี โดยเจามรดกผทู ำพินยั กรรมระบุชอื่ ผจู ดั การมรดกไวในพินยั กรรมเลย เชน ระบุวา ใหตงั้
นาย ก. เปนผจู ดั การมรดก หรือมอบหมายใหบคุ คลหนึง่ บุคคลใด เปนผตู งั้ เชน ระบุวา ขอให นาย ก.
เปนผตู งั้ ผจู ดั การมรดก
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28. ถาม การตัง้ ผจู ดั การมรดกโดยคำสัง่ ศาลทำอยางไร
ตอบ ทำไดโดยทายาทโดยธรรมของเจามรดก หรือผมู สี ว นไดเสียยืน่ คำรองตอศาลเปนคดีแบบไมมขี อ พิพาท
และถือเปนคดีไมมีทุนทรัพย ศาลจะลงประกาศคำรองดังกลาวในหนังสือพิมพและปดประกาศ
หนาศาลประมาณ 30 วัน และศาลจะนัดไตสวนคำรอง และมีคำสั่งตั้งใหผูรองเปนผูจัดการมรดก
ถาศาลเห็นสมควร แตถามีผูคัดคาน ศาลก็ตองดำเนินคดีอยางคดีมีขอพิพาท และศาลจะพิพากษาวา
ระหวางผูรองและผูคัดคาน ผูใดสมควรไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ก็จะแตงตั้งใหผูนั้นเปน
ผจู ดั การมรดก หรือถาศาลเห็นสมควร ศาลจะตัง้ ใหทงั้ ผรู อ งและผคู ดั คานเปนผจู ดั การมรดกรวมกันได
29. ถาม ใครบางมีสทิ ธิรอ งขอเปนผจู ดั การมรดก
ตอบ ผมู สี ทิ ธิรอ งขอเปนผจู ดั การมรดก
1) ทายาท ซึง่ หมายถึงทายาทโดยธรรม และผรู บั พินยั กรรม
2) ผูมีสวนไดเสีย เชน ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของทายาทที่มีสิทธิไดรับมรดก เพราะทายาท
ผเู ปนสามีคนตาย ตนก็จะมีสทิ ธิไดรบั มรดก
3) พนักงานอัยการ เชน กรณีที่ทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรมสูญหายไปหรืออยูนอก
ราชอาณาจักร หรือเปนผเู ยาว
30. ถาม บุคคลประเภทใดบางเปนผจู ดั การมรดกไมได
ตอบ 1) ผซู งึ่ ไมบรรลุนติ ภิ าวะ
2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึง่ ศาลสัง่ ใหเปนผเู สมือนไรความสามารถ
3) บุคคลซึง่ ศาลสัง่ ใหเปนคนลมละลาย
31. ถาม การยื่นคำรองยื่นที่ไหน
ตอบ ใหยื่นตอศาลที่เจามรดกมีภูมิลำเนาอยูในขณะที่เจามรดกตาย เชน นาย ก. ตาย โดยขณะตายมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานอยทู เี่ ขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แมนาย ก. จะตายทีโ่ รงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ผรู อ งก็ตอ งยืน่ คำรองตอศาลแพง กรุงเทพมหานคร
32. ถาม คำรองตองทำอยางไร
ตอบ คำรองเปนเรื่องที่ผูมีความรูทางกฎหมายเทานั้นที่จะทำไดถูกตอง ดังนั้น โดยปกติก็จะตองมอบให
ทนายความเปนผูดำเนินการแทน
33. ถาม ในวันนัดไตสวน ตองทำอยางไรบาง
ตอบ ผูรองก็จะตองมาศาลและมาเบิกความตอศาลวา ผูรองเกี่ยวของอยางไรกับเจามรดก เจามรดกตาย
เมือ่ ใด อยางไร และทีไ่ หน ขณะตายเจามรดกมีทรัพยสนิ อะไรบาง และทำพินยั กรรมไวหรือไม ผรู อ ง
มี เ หตุ ขั ด ข อ งในการจั ด การมรดกของผู ต ายอย า งไร และผู ร อ งไม เ ป น บุ ค คลที่ ต อ งห า มมิ ใ ห เ ป น
ผูจัดการมรดกตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผูรองจะตองนำพยานอื่นๆ มาศาลดวย เชน ทายาทคนอื่น
เพื่อมาเบิกความยินยอมใหผูรองเปนผูจัดการมรดก
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เอกสารที่เกี่ยวของที่ตองนำไปดวยในวันไตสวน ไดแก ทะเบียนบานและใบมรณะบัตรของ
ผูตาย หลักฐานที่แสดงการเปนทายาทของผูรอง เชน ใบสูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส
ตลอดจนพินัยกรรม (ถามี) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยมรดกของผูตาย ไดแก บัญชี
ทรัพย โฉนดทีด่ นิ บัญชีเงินฝากธนาคาร เปนตน
กรณีที่ไมมีขอยุงยากเมื่อศาลไตสวนเสร็จแลวก็จะมีคำสั่งในวันไตสวนนั้นเลย
34. ถาม เมือ่ ศาลไตสวนเสร็จ และมีคำสัง่ ใหผรู อ งเปนผจู ดั การมรดกแลว จะตองทำอยางไรตอไป
ตอบ ผูร อ งก็ ต อ งยื่ น คำร อ งขอคั ด สำเนาคำสั่ ง ศาลที่ ศ าลมี คำสั่ ง ตั้ ง ให ผู ร อ งเป น ผู จั ด การมรดก โดยให
เจาพนักงานของศาลรับรองสำเนาถูกตองดวย และเมือ่ ไดรบั คำสัง่ ศาลมาแลว (ปกติจะใชเวลาประมาณ
ไมเกิน 3 วัน ถึง 7 วัน) ผรู อ งก็จะนำคำสัง่ ดังกลาวไปแสดงตอธนาคาร เจาพนักงานทีด่ นิ หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ดำเนินการจัดการและแบงปนทรัพยมรดกตอไป
35. ถาม หนาที่ผูจัดการมรดกมีผลเริ่มตนเมื่อใด
ตอบ 1) ผจู ดั การมรดกตามคำสัง่ มีผลเริม่ ตัง้ แตวนั ทีไ่ ดฟง หรือถือวาไดฟง คำสัง่ ศาลแลว
2) ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม ในกรณีนี้กฎหมายกำหนดใหทายาท หรือผูมีสวนไดเสียแจงความ
ไปยังผถู กู ตัง้ เปนผจู ดั การมรดกวาจะรับหรือไม แตตอ งเปนเวลาภายหลังเจามรดกตายแลว 15 วัน
ถาผูนั้นตอบรับก็จะมีผลตั้งแตวันที่ตอบรับนั้น
36. ถาม ผูจัดการมรดกมีสิทธิและหนาที่อยางไรบาง
ตอบ ผจู ดั การมรดกมีสทิ ธิและหนาทีท่ จี่ ะทำการอันเปนจำเปนเพือ่ ใหการเปนไปตามคำสัง่ โดยชัดแจง หรือ
โดยปริยายแหงพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก เชน การ
เปดบัญชีธนาคารในนามผูจัดการมรดก การถอนเงินออกจากบัญชีของเจามรดกเพื่อมาเขาในบัญชี
ของผูจัดการมรดก โอนโฉนดที่ดินใสชื่อผูจัดการมรดกดำเนินการรังวัดแบงแยกโฉนดเพื่อแบงให
กับทายาท โอนโฉนดที่ดินใสชื่อทายาท รวมตลอดทั้งการขายทรัพยมรดกเพื่อนำเงินมาแบงใหกับ
ทายาท
37. ถาม เมือ่ เริม่ เปนผจู ดั การมรดกแลว ผจู ดั การมรดกมีหนาทีท่ สี่ ำคัญอะไรบาง
ตอบ (1) ผจู ดั การมรดกมีหนาทีร่ วบรวมทรัพยมรดกทัง้ สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ตลอดจนสิทธิ
หนาที่ และความรับผิดชอบตางๆ ของเจามรดก เรียกทวงหนี้ที่กองมรดกเปนเจาหนี้ ชำระหนี้
ที่กองมรดกเปนลูกหนี้ รวบรวมเงินและทรัพยสินที่ไดมาจากการจัดการเขากองมรดก และ
ดำเนินการแบงปนทรัพยมรดกใหกับทายาท
(2) ผจู ดั การมรดกตองลงมือทำบัญชีทรัพยมรดกภายใน 15 วัน นับแตเริม่ เปนผจู ดั การมรดกและตอง
ทำใหเสร็จภายใน 1 เดือน แตถาผูจัดการมรดกรองขอกอนสิ้นกำหนดเวลา 1 เดือน ศาลจะ
อนุญาตใหขยายเวลาตอไปอีกก็ได
บัญชีทรัพยมรดกนั้นตองเปนบัญชีที่แสดงจำนวนทรัพยที่เปนมรดก และบัญชีนี้ตองทำตอหนา
พยานอยางนอยสองคน ซึง่ ตองเปนผมู สี ว นไดเสียในกองมรดกนัน้ ดวย
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(3) ผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาที่ และทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการ และแบงปนทรัพย
มรดกใหเสร็จภายในหนึ่งป นับแตเริ่มเปนผูจัดการมรดก เวนแตผูทำพินัยกรรม ทายาทโดย
จำนวนขางมาก หรือศาลจะไดกำหนดเวลาใหไวเปนอยางอืน่
หนาที่ของผูจัดการมรดกในขอ 2-3 นี้ หากผูจัดการมรดกไดดำเนินการใหเสร็จ แลว
ปญหาตางๆ มักจะไมคอ ยมี เพราะทายาทสามารถตรวจสอบไดวา ทรัพยมรดกมีอะไรบาง ผจู ดั การ
มรดกไดดำเนินการจัดการมรดกไปแลวอยางไร เชน มีการจำหนายจายโอนไปอยางไรแลว
ปจจุบันทรัพยมรดกเหลืออยูเทาใด ในทางกลับกัน หากผูจัดการมรดกไมดำเนินการ จะเปน
ผลเสียตอผูจัดการมรดกอยางมาก และผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะรองขอใหศาลสั่งถอน
ผจู ดั การมรดกเสียก็ได
38. ถาม ผูจัดการมรดกกับทายาทมีความสัมพันธกันอยางไร
ตอบ ผจู ดั การมรดกจะตองรับผิดชอบตอทายาทเชนเดียวกับทีต่ วั แทนตองรับผิดตอตัวการ เชน ผจู ดั การมรดก
ตองแจงใหทายาททราบความเปนไปของการจัดการมรดก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น เพราะ
ความประมาทเลินเลอของผจู ดั การมรดก ผจู ดั การมรดกก็ตอ งรับผิดชอบตอทายาท
39. ถาม ความเปนผูจัดการสิ้นสุดลงเมื่อใด
ตอบ (1) เมือ่ การจัดการมรดกสิน้ สุดลง
(2) เมือ่ ผจู ดั การมรดกลาออกโดยไดรบั อนุญาตจากศาล
(3) เมือ่ ศาลมีคำสัง่ ถอนผจู ดั การมรดก
(4) เมื่อผูจัดการมรดกตาย หรือตกเปนผูตองหาหามมิใหเปนผูจัดการมรดก เชน กลายเปนคน
วิกลจริต คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนลมละลาย

พินัยกรรม
1. ถาม พินยั กรรมคืออะไร
ตอบ พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตนเองหรือในการตางๆ
อันจะใหเกิดผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายไปแลว
2. ถาม การกำหนดการเผื่อตายหมายความวาอยางไร
ตอบ หมายความวา ผูตายจะตองแสดงเจตนาไวโดยชัดแจงในพินัยกรรมวา เมื่อตนตายไปแลวจะจัดการ
เกีย่ วกับเรือ่ งทรัพยสนิ ของตน หรือการตางๆ อยางไร เชน ตองระบุไวใหชดั แจงวาเมือ่ ตนตายไปแลว
จะยกทรัพยสินอะไร ใหกับใคร หรือจะใหตั้งมูลนิธิอะไร จะอุทิศศพ อุทิศดวงตาใหกับใคร ซึ่งการ
กำหนดการเผื่อตายนี้ แมจะไมไดระบุวา “เผื่อตาย” ไวในพินัยกรรมก็ตาม หากมีขอความที่อานแลว
ไดใจความทีก่ ลาวขางตน ก็ถอื วาพินยั กรรมมีผลสมบูรณ ในทางกลับกัน แมจะใชคำวา “เผือ่ ตาย” แต
เมือ่ อานดูแลวกลับมีผลเปนการแบงทรัพยสนิ ตัง้ แตวนั ทีต่ นเขียนเอกสารเลย อยางนีก้ ไ็ มใชพนิ ยั กรรม
3. ถาม ผูทำพินัยกรรมตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง
ตอบ ผทู ำพินยั กรรมตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกำหนด ดังนี้
1) ตองเปนบุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คลจะทำพินยั กรรมไมได
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2) ตองเปนบุคคลทีม่ อี ายุตงั้ แต 15 ปขนึ้ ไป
3) ตองไมเปนคนไรความสามารถ
4) ตองไมเปนคนวิกลจริต และพิสจู นไดวา ไมวกิ ลจริตอยใู นขณะทีท่ ำพินยั กรรม
4. ถาม ถาผทู ำพินยั กรรมไมมคี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวขางตน ผลเปนอยางไร
ตอบ พินยั กรรมดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ ถือวาเสียไปทัง้ ฉบับ
5. ถาม พยาน และผเู ขียนพินยั กรรมตองมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางไร
ตอบ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ตองบรรลุนิติภาวะ
2. ตองไมเปนคนวิกลจริต หรือบุคคลซึง่ ศาลสัง่ ใหเปนคนไรความสามารถ
3. ตองไมเปนคนหูหนวก เปนใบ หรือตาบอดทัง้ สองขาง
6. ถาม ถาพยาน และผเู ขียนพินยั กรรมไมมคี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวขางตน ผลเปนอยางไร
ตอบ พินยั กรรมดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ ถือวาเสียไปทัง้ ฉบับ เวนแตจะสมบูรณตามพินยั กรรมแบบอืน่
7. ถาม ในกรณีที่พยาน และผูเขียนพินัยกรรมมีคุณสมบัติครบถวน แตขอกำหนดในพินัยกรรมระบุใหพยาน
หรือผูเขียนพินัยกรรม หรือคูสมรสของพยาน และผูเขียนพินัยกรรมเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรม
มีผลอยางไร
ตอบ พินัยกรรมดังกลาวไมเปนโมฆะทั้งฉบับ คงเปนโมฆะเฉพาะขอกำหนดที่เกี่ยวกับตัวพยาน ผูเขียน
และคูสมรสของพยาน และผูเขียนเทานั้น ซึ่งมีผลทำใหเปนผูรับพินัยกรรมไมได แตสภาพแหงการ
ลงนามเปนพยานนัน้ ยังใชไดสำหรับผอู นื่ ทีม่ สี ทิ ธิไดรบั มรดกตามพินยั กรรมนัน้
8. ถาม กฎหมายกำหนดแบบของพินัยกรรมไหวหรือไม
ตอบ กฎหมายกำหนดแบบของพินยั กรรมไว 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 พินยั กรรมแบบธรรมดา มีหลักเกณฑดงั นี้
1) ตองทำเปนหนังสือ ผูทำพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพเอง หรือจะใหผูอื่นเขียนหรือพิมพ
แทนก็ได
2) ตองลงวัน เดือน ป ทีท่ ำพินยั กรรม
3) ผูทำพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกันและพยาน
สองคนนี้จะเปนพยานชุดเดียวกับพยานที่รับรองลายพิมพนิ้วหัวแมมือผูทำพินัยกรรม
ก็ได
4) พยานทัง้ สองคนตองลงชือ่ ในขณะนัน้ ดวย จะลงชือ่ ในภายหลังไมได
5) ถาผูทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ไมได จะพิมพลายนิ้วหัวแมมือก็ได แตตอง
มีพยานสองคนลงลายมือชือ่ (ลายเซ็น) รับรองลายพิมพนวิ้ หัวแมมอื ของผทู ำพินยั กรรม
6) ถาหากมีการ ขูด ลบ ตกเติม แกไข ในพินยั กรรม ก็ตอ งปฏิบตั เิ ชนเดียวกับขอ 3) และ
ขอ 4)
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แบบที่ 2 พินยั กรรมแบบเขียนเองทัง้ ฉบับ มีหลักเกณฑดงั นี้
1) ตองทำเปนหนังสือ และผูทำพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตัวเองทั้งฉบับ จะใชวิธี
พิมพดดี ไมได
2) ตองลงวัน เดือน ป ทีท่ ำพินยั กรรม
3) ผูทำพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) จะประทับตรา หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือ
ไมได (พินยั กรรมแบบที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ผทู ำพินยั กรรมพิมพลายนิว้ หัวแมมอื แทนการ
ลงลายมือชื่อได)
4) ไมตองมีพยาน
5) ถาหากมีการ ขูด ลบ แกไข ผทู ำพินยั กรรมตองลงลายมือชือ่ กำกับไว
แบบที่ 3 พินยั กรรมเอกสารฝายเมือง มีหลักเกณฑดงั นี้
1) ผูทำพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตนตอ
นายอำเภอ และตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน
2) นายอำเภอตองจดแจงขอความที่ผูทำพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไว และอานใหผูทำ
พินยั กรรม และพยานฟง
3) เมือ่ ผทู ำพินยั กรรมและพยานฟงแลว ปรากฏวาขอความทีน่ ายอำเภอนัน้ ถูกตองตรงกับที่
ผทู ำพินยั กรรมแจงไว ก็ใหผทู ำพินยั กรรม และพยานลงลายมือชือ่ ไวเปนสำคัญ
4) นายอำเภอจะตรวจขอความที่จดไวนั้น แลวลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และรับรองวา
พินยั กรรมไดถกู ตองตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว แลวประทับตราตำแหนงไวเปนสำคัญ
5) ถาหากมีการ ขูด ลบ ตกเติม แกไข ผทู ำพินยั กรรม พยาน และนายอำเภอตองลงลายมือ
ชือ่ กำกับ
6) การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้จะทำนอกวาที่การอำเภอ โดยเชิญนายอำเภอ
ไปทำทีบ่ า นก็ได
แบบที่ 4 พินยั กรรมแบบเอกสารลับ มีหลักเกณฑดงั นี้
1) ตองทำเปนหนังสือ ผูทำพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพเอง หรือใหผูอื่นเขียนหรือพิมพ
แทนก็ได
2) ผทู ำพินยั กรรมตองลงลายมือชือ่ ในพินยั กรรม และตองผนึกพินยั กรรม แลวลงลายมือชือ่
ตามรอยผนึกนั้น
3) ตองนำพินัยกรรมนั้นไปแสดงตอนายอำเภอ และพยานอีกอยางนอยสองคนและให
ถอยคำตอบุคคลทั้งหมดเหลานั้นวาเปนพินัยกรรมของตน และถาผูทำพินัยกรรมมิได
เปนผเู ขียนหรือพิมพเองโดยตลอด ก็ตอ งแจงนามและภูมลิ ำเนาของผเู ขียนใหทราบดวย
4) เมื่อนายอำเภอจดถอยคำของผูทำพินัยกรรม และวัน เดือน ป ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว
บนซอง และประทับตราประจำตำแหนงนายอำเภอ ผูทำพินัยกรรมและพยานตองลง
ลายมือชื่อไวบนซองนั้น
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5) พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง นายอำเภอจะนำไป
เปดเผยแกคนอืน่ ไมได ในระหวางทีผ่ ทู ำพินยั กรรมมีชวี ติ อยู
6) ระหว า งมี ชี วิ ต อยู ผู ทำพิ นั ย กรรมจะเรี ย กให น ายอำเภอส ง มอบพิ นั ย กรรมทั้ ง แบบ
เอกสารลับ หรือแบบเอกสารฝายเมืองก็ได และนายอำเภอตองสงมอบ
แบบที่ 5 พินยั กรรมแบบปากเปลา หรือทำดวยวาจา มีหลักเกณฑดงั นี้
1) ตองมีพฤติการณพเิ ศษ หรือเหตุจำเปนจริงๆ ซึง่ ไมอาจทำพินยั กรรมแบบอืน่ ได กลาวคือ
ผทู ำพินยั กรรมอยใู นอันตราย ใกลความตาย หรือภาวะโรคระบาด หรือภาวะสงคราม
2) ผูทำพินัยกรรมตองบอกขอกำหนดพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน
3) พยานทัง้ สองตองไปแจงคำบอกกลาวนัน้ โดยตองแจงวัน เดือน ป สถานทีท่ ำพินยั กรรม
และเหตุจำเปนตอนายอำเภอโดยไมชกั ชา คือตองไปแจงทันทีทมี่ โี อกาสได
4) นายอำเภอก็จะจดขอความแลวใหพยานทั้งสองคนลงลายมือชื่อไว
5) พินัยกรรมแบบนี้ ยอมสิ้นผลไปเมื่อพนหนึ่งเดือน นับแตวันที่ผูทำพินัยกรรมมีโอกาส
ที่จะทำพินัยกรรมแบบอื่นได
นอกจากนี้แลว หากคนไทยจะทำพินัยกรรมในตางประเทศ พินัยกรรมนั้นอาจทำตามแบบ
ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ บัญญัติไวก็ได โดยไมจำตองทำตาม 5 แบบ ที่กลาวมาขางตน แตถา
หากคนไทยประสงคจะทำตามแบบกฎหมายไทยแลว อำนาจหนาที่ของกรมการอำเภอ (นายอำเภอ)
ก็ใหบุคคลเหลานี้ทำแทน
1) พนักงานทูต หรือกงสุลไทย
2) พนักงานใดๆ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่จะรับบันทึกขอแจงความไว
เปนหลักฐานได
9. ถาม ถาหากไมทำพินยั กรรมตามแบบทีก่ ฎหมายกำหนด จะมีผลอยางไร
ตอบ พินัยกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ ใชบังคับไมได แตในบางกรณีการทำพินัยกรรมเปนโมฆะตามแบบ
พินัยกรรมอยางหนึ่ง ก็อาจจะสมบูรณครบถวนในอีกแบบหนึ่งได เชน ผูตายตองการทำพินัยกรรม
แบบธรรมดา แตเขียนเองทั้งฉบับ มีรายละเอียดตางๆ ครบถวน และลงลายมือชื่อของตนไวแลว แต
ลืมใหพยานลงชื่อพินัยกรรม แมจะเปนโมฆะตามแบบธรรมดา แตยังคงสมบูรณตามแบบพินัยกรรม
แบบเขียนเองทั้งฉบับ
10. ถาม พินัยกรรมแบบใดดีที่สุด
ตอบ พินยั กรรมนัน้ มีผลเมือ่ ผทู ำตายไปแลว หากผทู ำพินยั กรรมทำพินยั กรรมไวไมดพี อ และเกิดปญหา ผตู าย
ยอมไมสามารถจะมาชี้แจงในภายหลังไดวาที่ตนตองการนั้นคืออยางไร ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดปญหา
ดังกลาวขอใหผูทำพินัยกรรมปรึกษากับผูรูในการทำพินัยกรรม แตถาไมทราบวาจะไปปรึกษาใคร
ขอแนะนำใหทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง เนื่องจากพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองเปน
พินัยกรรมแบบดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้เพราะพินัยกรรมแบบนี้ ผูทำพินัยกรรมจะตองรองขอให
นายอำเภอเปนผูทำใหและมีเจาหนาที่ของรัฐเปนพยานรับรูในการทำพินัยกรรมดวย ดังนี้ การทำ
พินัยกรรมแบบนี้ ยอมมีผลสมบูรณตามแบบของพินัยกรรมตามกฎหมาย และตรงตามเจตนาของเจา
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มรดก หากมีปญหาในภายหลัง และมีการนำคดีขึ้นสูศาล ศาลก็มีแนวโนมใหความเชื่อถือพินัยกรรม
แบบนี้มากกวาแบบอื่นๆ และการที่คูกรณีจะโตแยงหักลางพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้จะทำ
ไดยากมาก
11. ถาม กำหนดอายุความมรดกมีความสำคัญอยางไร
ตอบ อายุความมรดกมีความสำคัญมาก เพราะเปนกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดใหผูใชสิทธิเรียกรอง
ตองฟองคดีภายในกำหนดเวลาดังกลาว มิฉะนั้น คดีจะขาดอายุความ หามมิใหฟองรองกำหนดอายุ
ความมรดกทีส่ ำคัญๆ แยกไดดงั นี้
(1) ทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย มีกำหนด 1 ป นับแตเจามรดกตายหรือนับแต
เมื่อทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก แตมิใหฟองเกิน 10 ป นับแต
เจามรดกตาย
(2) ผูรับพินัยกรรมเรียกรองตามขอกำหนดพินัยกรรม มีกำหนด 1 ป นับแตผูรับพินัยกรรมไดรูหรือ
ควรไดรสู ทิ ธิซงึ่ ตนมีอยตู ามพินยั กรรม แตมใิ หฟอ งเกิน 10 ป นับแตเจามรดกตาย
(3) เจาหนีผ้ ตู าย มีกำหนด 1 ป นับแตเมือ่ เจาหนีไ้ ดรู หรือควรไดรถู งึ ความตายของเจามรดก แตมใิ ห
ฟองเกิน 10 ป นับแตเจามรดกตาย
(4) ทายาทฟองผจู ดั การมรดกเกีย่ วกับการจัดการมรดก มีกำหนด 5 ป นับแตการจัดการสิน้ สุดลง
อยางไรก็ตาม เพื่อมิใหการฟองคดีมีขอยุงยาก และไมเปดโอกาสใหคูกรณีฝายตรงขามยก
ขอตอสเู รือ่ งอายุความขึน้ ตอศาลได ควรฟองคดีภายใน 1 ป นับแตเจามรดกตาย
ตัวอยาง นาย ก. และ นาย ข. เปนบุตรเจามรดก ขณะเจามรดกตายมีทรัพยมรดก คือ ทีด่ นิ
1 แปลง หลังจากเจามรดกตาย นาย ก. ครอบครองทีด่ นิ ดังกลาวมาโดยตลอดเปนเวลา 3 ป และโอน
ใสชอื่ นาย ก. เปนผรู บั มรดก โดย นาย ข. ไมไดยงุ เกีย่ วเลย ตอมา นาย ข. เกิดอยากไดสว นแบงทีด่ นิ
ดังกลาว จึงมาฟองขอแบงทรัพยมรดก กรณีนแี้ มนาย ข. จะเปนบุตรและมีสทิ ธิไดรบั มรดกเชนเดียวกับ
นาย ก. คดีของนาย ข. ก็ขาดอายุความแลว เพราะนาย ข. ฟองคดีเกินกวา 1 ป นับแตเจามรดกตาย
และเมื่อนาย ก. ยกขอตอสูเรื่องอายุความขึ้นตอสู ศาลก็จะพิพากษายกฟอง กลาวคือ เปนการตัดสิน
ให นาย ข. แพคดีและไมไดรบั ทรัพยมรดก
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พินยั กรรมแบบธรรมดา
พินัยกรรม
ทำที่...........................................................................................
วันที่.................. เดือน..................................................... พ.ศ............................
ขาพเจา............................................................................................................................................................................อายุ..........................ป
อยูท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต................................................. จังหวัด.......................................................
ขอทำพินัยกรรมไววา
เมือ่ ขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหทรัพยสนิ ของขาพเจาทัง้ หมด ทัง้ ทีม่ อี ยใู นปจจุบนั และทีจ่ ะมีตอ ไป
ในอนาคตไดแกบคุ คลทีม่ ชี อื่ ตอไปนี้ คนละหนึง่ สวนเทาๆ กัน คือ
1. .....................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

และขอให............................................................................................................................................................................................................
เปนผจู ดั การมรดกของขาพเจา เพือ่ จัดการแบงปนทรัพยมรดกใหเปนไปตามเจตนาของขาพเจา
เพือ่ เปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ.................................................................................. ผูทำพินัยกรรม
“ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ ขอรับรองวา..............................................................................................................................
ไดทำพินัยกรรมตอหนาขาพเจา และไดสังเกตเห็นวา.......................................................................................................................
ผทู ำพินยั กรรมมีสติสมั ปชัญญะบริบรู ณทกุ ประการ ขาพเจาจึงไดลงลายมือชือ่ เปนพยานไวในพินยั กรรม”
ลงชื่อ..................................................................................พยาน
ลงชือ่ .................................................................................. พยานและผเู ขียน
หมายเหตุ : ถาตัดขอความในเครื่องหมายคำพูดออกแลว ผูทำพินัยกรรมเขียนดวยลายมือตัวเองทั้งฉบับก็มีผลสมบูรณ
เปนพินยั กรรมแบบทำเอกสารเขียนเองทัง้ ฉบับได
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พินัยกรรมแบบทำเปนเอกสารเขียนทั้งฉบับ
พินัยกรรม
ทำที่...........................................................................................
วันที่.................. เดือน..................................................... พ.ศ............................
ขาพเจา............................................................................................................................................................................ อายุ.......................... ป
อยูท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย..........................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต................................................. จังหวัด.......................................................
“ขอทำพินัยกรรมไวเมื่อขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหแบงทรัพยสินของขาพเจาใหแกบุคคลตางๆ
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ที่ดินโฉนดเลขที่....................................อยูที่ตำบล/แขวง......................................................................................
อำเภอ/เขต................................................................................................จังหวัด.................................................................................................
ใหไดแก...............................................................................................................................................................................................................
ขอ 2. เงินสดที่ฝากไวธนาคาร.............................................................................................................................................
ใหไดแก/หรือแบงใหแก...............................................................................................................................................................................
ขอ 3. เครือ่ งเพชร เครือ่ งทอง และ ฯลฯ............................................................................................................................
ใหไดแก/หรือแบงใหแก...............................................................................................................................................................................
ขอ 4. ทรัพยสมบัตินอกจากที่กลาวมาแลว ใหไดแก/หรือแบงใหแก...................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

ขอ 5. ขอให.......................................................................................................................เปนผูจัดการศพของขาพเจา
เพือ่ จัดการแบงปนทรัพยมรดก ใหเปนไปตามเจตนาของขาพเจา
พินยั กรรมฉบับนี้ ขาพเจาเขียนดวยลายมือขาพเจาทัง้ ฉบับ และไดทำขึน้ ไวเปน...................................... ฉบับ
มีขอ ความถูกตองตรงกัน
ลงชื่อ.................................................................................. ผูทำพินัยกรรม”

หมายเหตุ : 1) ผูทำพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตัวเองทั้งฉบับ
2) ถาตองการเขียนพินัยกรรมแบบงายๆ โดยยกทรัพยมรดกทั้งหมดใหคนๆ เดียว ก็ใหแกขอความที่อยูใน
เครื่องหมายคำพูดเปนขอความตอไปนี้ “ขอทำพินัยกรรมไววา เมื่อขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหทรัพยสินของขาพเจา
ทัง้ หมด ทัง้ ทีม่ อี ยใู นปจจุบนั และทีจ่ ะมีตอ ไปในอนาคต ไดแก............................................................................................................
....................................................................................................................................................................... แตผเู ดียว” สวนอืน
่ ใหคงเดิมไว
3) ถาตองการใหพินัยกรรมขางบนนี้เปนพินัยกรรมแบบธรรมดาก็ทำไดโดยเพิ่มขอความในเครื่องหมาย
คำพูดของพินยั กรรมแบบธรรมดา ในหนาถัดไป ตอทายพินยั กรรมฉบับขางบนนี้
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พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
พินัยกรรม
ทำที่...........................................................................................
วันที่.................. เดือน..................................................... พ.ศ............................
ขาพเจา............................................................................................................................................................................อายุ..........................ป
อยูท.ี่ .................................. ตรอก/ซอย.......................................................................... ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต................................................. จังหวัด.......................................................
ขอทำพินัยกรรมตอหนา.................................................................................... นายอำเภอ.......................................................................
และ....................................................................................................................................................................................... พยาน ดังตอไปนี้
เมือ่ ขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหแบงทรัพยสนิ ของขาพเจา ใหแกบคุ คลตางๆ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ที่ดินโฉนดเลขที.่ .................................................. อยูที่ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต............................................................................................... จังหวัด................................................................................................
ใหไดแก................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

ขอ 2. เงินสดที่ฝากไวธนาคาร.................................................................................................................................................
ใหไดแก/หรือแบงใหแก................................................................................................................................คนละหนึ่งสวนเทาๆ กัน
ขอ 3. ทรัพยสมบัตนิ อกจากทีก่ ลาวมาแลว ใหไดแก/หรือแบงใหแก.....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

ขอ 4. ขอให.............................................................................................................................เปนผูจัดการศพของขาพเจา
เพือ่ จัดการแบงปนทรัพยมรดก ใหเปนไปตามเจตนาของขาพเจา
ขอ 5. ขอความแหงพินยั กรรมนี้ นายอำเภอ......................................................................................................................
ไดอา นใหขา พเจา และพยานฟงโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคของขาพเจาทีไ่ ดใหนายอำเภอ
จดลงไว และขณะทำพินัยกรรมนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดีทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ตอหนานายอำเภอ และพยานทัง้ สองเปนสำคัญ

ลงชื่อ..................................................................................ผูทำพินัยกรรม
ลงชื่อ..................................................................................พยานรับรองพินัยกรรม
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