


กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการพัฒนาองคความรูในดานการบำบัดรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพ โดยมีการศึกษาคนควา วิจัย พัฒนา รวมท้ังถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย

เพื่อจัดบริการทางการแพทยเฉพาะดานหรือในระดับตติยภูมิที่ซับซอนไดอยางมีมาตรฐาน เพ่ือความพึงพอใจ

ของผรูบับริการ

โรงพยาบาลสงฆ รบัผดิชอบงานวิชาการของกรมการแพทย และการดูแลผปูวยพระภกิษุ ซ่ึงสวนใหญ

เปนผูสูงอายุและมีโรคเรื้อรัง ซ่ึงตองมีการดูแลจนมรณภาพ การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวย

ซ่ึงเปนแนวทางใหแพทยและบุคลากรทางการแพทยไดทราบข้ันตอน การวินจิฉัย การวางแผนการดูแลรกัษาผปูวย

ทีต่องไดรบัการดูแลในระยะสุดทาย โดยมงุหวังใหบคุลากรมีความตระหนักและเขาใจบทบาทหนาท่ี โดยคำนึงถงึ

สิทธิผปูวยเพือ่ใหถงึวาระสุดทายของชีวติอยางสงบและมีคุณคา ในโอกาสน้ีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณ นายแพทยสถาพร  ลีลานันทกิจ และคณะทำงานผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดทุมเทแรงกายแรงใจ และ

เสียสละเวลาอันมีคามารวมดำเนินการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองฉบับน้ี

อนัจะเปนประโยชนตอแพทย และบุคลากรทางการแพทยตอไป

นายเรวตั  วศิรตุเวช

อธิบดีกรมการแพทย

กนัยายน 2551



ขาพเจาไดรับการปรึกษาจากแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสด์ิ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ เม่ือเดือน

ตุลาคม 2550 ที่ผานมา ใหชวยจัดทำ Palliative Care Ward รวมถึงการมาชวยรับปรึกษาพระสงฆอาพาธท่ีมี

ความปวดรวมดวยเปนครั้งคราวท่ีโรงพยาบาลสงฆ ทำใหพบวาท่ีโรงพยาบาลสงฆ มีพระสงฆที่อาพาธจากการ

เจบ็ปวยดวยโรคชนดิตางๆ ระยะสดุทาย พรอมกบัความปวด อาการทางกายชนดิอืน่ และทางจิตท่ีกอใหเกดิความ

ทุกขทรมานจำนวนไมนอย ในชวงแรกบุคลากรท่ีอยูในหนวยงานใหมนี้ตางเกรงวาพระที่อาพาธจะไมยอมยาย

หรือแพทยไมสงผูปวยมาให แตหลังดำเนินการไปไดระยะหน่ึงพบวา พระสงฆอาพาธกลุมนี้สวนใหญพบมี

ความทุกขทรมานอาการท่ีเปนอยูลดลง และเม่ือเขาสูระยะใกลมรณภาพก็ไมทุกขทรมาน ทำใหญาติโยมและ

ครอบครวัของพระภกิษุกลมุน้ีมีความพงึพอใจ แพทยทีส่งปรกึษาก็พอใจ ทำใหในปจจบุนัในหนวยงานใหมนีมี้

การครองเตียงเต็มท่ีเกือบตลอดเวลา นอกจากน้ียังพบวาพระภิกษุจำนวนหน่ึงสามารถกลับไปใชชีวิตชวงทาย

ที่วัดหรือที่บานได

ส่ิงหน่ึงท่ีไดพบเหน็จากโรงพยาบาลสงฆ และสถาบันมะเร็งแหงชาติฯ ท่ีขาพเจาเคยทำงานจนเกษียณ

อายุและเปนท่ีปรึกษาในปจจุบัน รวมถึงสถาบันทางการแพทยอื่นท่ีเคยไดสัมผัส พบวาแพทยและบุคลากร

ทางการแพทยของเรามีความชำนาญ มีทักษะในการรักษาพยาบาล รวมถึงการมีเครื่องมือทันสมัย ไมไดแตกตาง

หรือดอยไปจากสถาบันทางการแพทยในประเทศท่ีพัฒนาแลว แตแพทยและบุคลากรทางการแพทยของเรา

สวนใหญมุงเนนแตการบำบัดกับตัวโรคตามท่ีตัวเองชำนาญหรือเชี่ยวชาญเทาน้ัน โดยขาดซ่ึงความใสใจตอการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ทำใหเม่ือผูปวยที่เขาสูระยะสุดทายของโรค และหมดหนทาง

ในการเยียวยาใหหาย โดยมากจะถูกแพทยทีท่ำการบำบัดรกัษาใหกลบัไปใชชวีติชวงสุดทายท่ีบานพรอมคำกลาว

วา “ไมรจูะทำอะไรใหไดมากกวาน้ีอกีแลว” โดยความเปนจรงิแลวมีความทุกขทรมานมากมายท่ีเกดิข้ึนกบัผปูวย

กลมุน้ีทีแ่พทยและบคุลการทางการแพทยอืน่ๆ สามารถชวยใหการบรรเทาได โดยใชความรดูานการแพทยพืน้ฐาน

ไมตองใชเทคโนโลยีทีท่นัสมัยและราคาแพงเขามาบริหารจัดการ จากแนวคิดน้ีผอูำนวยการโรงพยาบาลสงฆจงึได

ชวนใหขาพเจาหาผทูีมี่ความชำนาญ มีทกัษะในการแพทยดานน้ี มาชวยกันเขียนแนวทางเวชปฏิบติัการดูแลรักษา

แบบประคับประคอง โดยเริ่มแรกต้ังใจเขียนไวสำหรับใหบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลสงฆใชเปน

แนวทางปฏิบัติ แตตอมาเห็นวาถาสามารถเผยแพรใหบุคลากรทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง

ผสูนใจอ่ืนๆ นาจะไดผลทีค่มุคากวา

เน่ืองจากการดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนการดูแลแบบองครวม ครอบคลุมทุกสวนของรางกาย

รวมถงึการดูแลดานจิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และจิตวิญญาณของผปูวย ยงัเก่ียวของกบั

ผูคนท่ีอยูรอบขางต้ังแตแพทย บุคลากรทางการแพทย ญาติมิตร คนในครอบครัว ฯลฯ และส่ิงท่ีสำคัญสุด

คือ จรยิธรรมทางการแพทย โดยเฉพาะการตัดสินใจถึงการใหหรอืไมให การหยุดหรือไมหยดุการบำบัดบางชนิด

และใหการบำบัดเฉพาะอาการที่กอใหเกิดความทุกขทรมานเทาน้ัน ถาหากเขียนครอบคลุมท้ังหมดอยางละเอียด

แนวทางเวชปฏิบติัเลมน้ีคงเปนตำราทางการแพทยเลมหนาหลายรอยหนา และตองใชเวลานับปจงึจะสำเร็จ ดังน้ัน



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองเลมน้ีจึงพิจารณาเขียนเฉพาะเร่ืองท่ีเห็นวาสำคัญเรงดวน

อาทเิชน จรยิธรรมทางการแพทยทีส่ำคัญบางประการ อาทิเชน เม่ือใดจึงเปนเวลาเหมาะสมกับการนำผปูวยเขามา

ใชบรกิารการดูแลรักษารูปแบบน้ี สำหรับอาการท่ีกอใหเกิดความทุกขทรมานก็จะมงุเนนรายละเอียดดานการบำบัด

รกัษาความปวดเปนสำคญั สำหรบัอาการอ่ืนๆ จะเขียนพอเปนสังเขปไวใชเปนแนวทางปฏิบติัเทาน้ัน สำหรบัดาน

จติวิญญาณ แนวทางเวชปฏบิติัเลมน้ีจะไมพยายามกาวล้ำถึงเรือ่งศาสนา แมวาผปูวยสวนใหญจะเปนชาวพทุธก็ตาม

และโดยนัยทีแ่ทจรงิจิตวิญญาณก็ไมใชเรือ่งราวเก่ียวของกบัศาสนาเทาน้ัน ดังน้ันในหนังสือเลมน้ีจงึไมขอเขียนถงึ

การนำเอาความเช่ือทางศาสนาตางๆ เขามารวมไว ส่ิงสุดทายแตสำคัญสุดคือ หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติเลมน้ี

เขียนเพื่อใชกับผูปวยที่เปนคนไทย แตเนื่องจากการดูแลรักษารูปแบบน้ีถือกำเนิดมาจากประเทศทางตะวันตก

ความชำนาญของการดูแลในประเทศไทยเองก็เพิ่งเริ่มไมนาน ขอเขียนตางๆ จึงยังยึดถือการปฏิบัติตามรูปแบบ

ของประเทศทางตะวันตก จงึตองขออภยัทีย่งัไมอาจปรับใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองเลมน้ี ไดรับความรวมมือในการเขียน และ

เรยีบเรยีงจากแพทย พยาบาล เภสชักร นกักายภาพบำบดั จากหลากหลายสถาบนั ขอเขียนท้ังหมดบางสวนมาจาก

ประสบการณของผเูขยีนแตละทาน จากการคดัลอกจากตำราตางประเทศ วารสารทางการแพทย และทีส่ำคญัคอื

จาก National Comprehensive Cancer Network 2008 ของ American Cancer Society เนือ่งจากความจำกดัของ

เรื่องเวลา ทำใหคำศัพทเทคนิคทางการแพทยที่แปลจากภาษาอังกฤษ ซ่ึงทางบรรณาธิการพยายามใชคำศัพท

ภาษาไทยทีเ่หมือนกนั อาจหลงตาไปบาง และบางคำอาจมีการเปลีย่นแปลงท่ีแตกตางไปจากความเขาใจของทาน

ผอูานบาง อาทเิชน “resuscitation”  แรกเริม่ไดแปลวา “ชวยฟนคืนชพี” หรอื ชวยกชูวีติ แตจากการทำประชาพจิารณ

กับบุคลากรทางการแพทยที่เชิญมาซึ่งประกอบดวย แพทย พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลอำเภอ

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครฯ ไดเลือกใชคำวา “ชวยกชูวีติ” อยางไรก็ตาม

คณะผูจัดทำยอมรับวา แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคองน้ียังมีขอบกพรองมากมาย ดังน้ัน

ส่ิงท่ีคณะผจูดัทำตองการอยางย่ิงคือ การสะทอนกลับจากความคิดเห็นของทาน โดยเฉพาะคำติ ขอเสนอแนะ ขอ

ความท่ีคิดวานาจะมีไว ซ่ึงทางเราจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสำหรับการจัดพิมพในคร้ังตอไป โดยสง

ขอคดิเห็นของทานมายังหนวยงานเวชศาสตรประคับประคอง โรงพยาบาลสงฆ

ทายสุดก็คงตองขอขอบคุณคณะผูจัดทำทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคาย่ิงของทุกทานมารวมวางแผน

ชวยเขียน แกไขและตรวจทาน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูอำนวยการโรงพยาบาลสงฆที่เปนผูริเร่ิมใหมีการจัดทำ

หนังสือเลมน้ีจนสำเร็จ

นายแพทยสถาพร  ลลีานนัทกจิ
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จากโครงสรางประชากรของประเทศไทยในชวง 10+ ปที่ผานมาพบมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก

โดยประชากรไทยมกีารคาดหมายถึงการมีชวีติอยไูดยาวนานข้ึน ทำใหเขาสู “ภาวะประชากรผสููงอายุ” (population

aging) ทั้งน้ีเปนเพราะระบบการแพทยการสาธารณสุขท่ีดีข้ึน การเสียชีวิตจากโรคติดตอที่เคยเปนอันดับตนๆ

ไดมาเปนการเสียชีวติจากโรคไมติดตอเพิ่มข้ึนอยางเดนชัด ซ่ึงเหตุการณเชนน้ีเปนไปเกือบท่ัวโลก

กลมุโรคไมติดตอเปนสาเหตุการตายท่ีสำคัญของประชากรไทย  และมีแนวโนมสูงข้ึน  สวนโรคติดตอ

ทีเ่คยเปนปญหาสำคญัมีแนวโนมลดลง (ยกเวนโรคติดตออบุติัใหม  เชน  วณัโรค)

การศึกษาภาระโรค (Burden of Diseases Study)  ที่พบวาการสูญเสียปที่มีสุขภาพดี (DALYS loss)

จากโรคไมติดตอสงูกวาโรคติดตอกวา 3 เทา โดยเฉพาะอยางย่ิงกลมุประชากรสงูอายุ

รอยละของสาเหตุของ Disability Adjusted Life Years (DALYS) LOSS ของประชากรไทย พ.ศ. 2547

กลมุอายุ 0-4 5-14 15-44 45-59 60+ รวม

โรคติดตอ 55.3 33.6 25.6 14.6 10.3 20.2

โรคไมติดตอ 32.9 34.7 50.7 73.7 85.8 65.1

อบุติัเหตุ 11.7 31.6 23.7 11.7 3.9 14.8

ทีม่า :  คณะทำงานจัดทำภาระโรคและปจจยัเส่ียงของประเทศไทยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 2549

การปวยไขที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลก 10 ชนดิแรกประกอบดวย

1. Coronary heart disease* 7.2 ลานคน

2. Cancer (ทุกชนิด)* 6.3 ลานคน

3. Cerebrovascular disease* 4.6 ลานคน

4. Acute lower respiratory infection 3.9 ลานคน

5. Tuberculosis 3.0 ลานคน

6. Chronic obstructive pulmonary disease* 2.9 ลานคน

7. Diarrhoea (รวมถึงโรคบิด) 2.5 ลานคน

8. Malaria 2.1 ลานคน

9. HIV/AIDS 1.5 ลานคน

10. Hepatitis B 1.2 ลานคน



* หมายถึงโรคไมติดตอ ซ่ึงโรคเหลาน้ีสวนใหญปองกันได แตยังไมอาจรักษาใหหายไดเม่ือระยะของ

การปวยไขเขาสรูะยะสุดทาย ความสำคัญจึงอยทูีจ่ำเปนตองหาทางปองกันการเร่ิมปวยไข หรอืหาทางหนวงเหนีย่ว

ใหผปูวยจากโรคเหลาน้ีเขาสรูะยะสุดทายชาลง ลดความทุกขทรมานจากการดำเนนิของโรค และจัดหามาตรการ

ชวยเหลือค้ำจุนแกสังคมในการดูแลผูปวยท่ีทุพพลภาพจากโรคเหลาน้ี

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  โรคถงุลมโปงพอง 35.1  โรคอมัพาต 25.9  และอบุติัเหตุจากการขนสง 15.2

มะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยและมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ป พ.ศ. 2549 พบ 83.1 ตอ

แสนประชากร  เพิม่ข้ึนจาก 31.5 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2530  และโดยสวนใหญผูปวยมะเร็งเม่ือไดรับการ

วนิจิฉยัมักอยใูนระยะลุกลาม  ซ่ึงการดูแล คือ การระงับปวดและการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง รวมถงึการ

เขาถึงบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

ป พ.ศ. 2548  องคการอนามัยโลกระบุวาประชากรโลก (World Health Organization - WHO)  ที่

เสียชีวติจำนวน 58 ลานคนน้ัน 7.6 ลาน มีสาเหตุจากมะเร็ง  โดยมากกวารอยละ 70 ของการตายจากมะเร็งเกิดข้ึน

ในประเทศกำลังพฒันา  ทีซ่ึ่งมีขอจำกดัดานทรัพยากรเร่ืองการปองกัน การวินจิฉัยและการรักษามะเร็ง

ขณะท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) ระบุถึงประมาณการตายจากมะเร็งจะเพิ่มข้ึนจาก 9 ลาน ป พ.ศ.

2558  เปน 11.4  ลาน ในป พ.ศ. 2573 อยางไรก็ตามรอยละ 40 ของการตายน้ีสามารถปองกนัได และแมจะอยู

ในระยะทายของโรค  การดูแลรักษาแบบประคับประคองจะสามารถบรรเทาอาการทรมานของผปูวยได
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โรงพยาบาลสงฆ  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 11

การดูแลรกัษาแบบประคับประคอง คือ ภาพรวมของปรชัญา ของการรวบรวมการบรกิารทางการแพทย

เพื่อใหเกิดระบบโครงสรางท่ีดีสำหรับการบริการแกผูปวยท่ีเจ็บปวยหนัก  หรือปวยจนไมสามารถชวยเหลือ

ตนเองได (debilitation illness)

การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายถึงการดูแลทางการแพทย การพยาบาล

ทุกชนิดตามความตองการของผูปวยที่ไมอาจรักษาใหหายขาดได ซ่ึงการดูแลจะรวมไดดวยการดูแลทางดาน

จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตามความตองการของผูปวยและครอบครัวตลอดชวงเวลาการปวยไขของผูปวย

รวมถึงการดูแลครอบครัวผูปวยหลังการตายของผูปวย

การดูแลรักษาแบบประคับประคองมักมุงเนนท่ีปทายๆ หรือเดือนทายๆ ของชีวิต เม่ือความตายเปน

ส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดวาจะตองเกิดข้ึนในอนาคตไมใชเปนเพียงแคมีความเปนไปไดเทาน้ัน การดูแลจึงเปน

เพียงใหการเฝาระวังภาวะอารมณที่ส่ือออกมาทางกาย รวมถึงความทุกขทรมานทางดานสังคมและจิตวิญญาณ

ซ่ึงอาจจะเกดิข้ึนในขณะน้ัน โดยเปนเรือ่งทีค่วรจะและสามารถชวยใหเกดิการบรรเทาได

เปาหมายของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง คือ การปรับตัวและบรรเทาความทุกขทรมานเพื่อ

เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับเวลาที่เหลืออยูของผูปวย มีการสนับสนุนเพื่อใหมีคุณภาพบริการที่ดี โดยไมคำนึงวาจะ

เปนโรคอะไร ลุกลามขนาดใด หรือความตองการ ถึงการรักษารูปแบบอื่น การดูแลรักษาแบบประคับประคอง

สามารถใหบริการควบคูไปกับการบำบัดรักษาเพื่อยืดอายุผูปวยหรือรวมกับการรักษาหลักของโรคเดิมของผูปวย

การดูแลรักษาแบบประคับประคองจะเปนรูปแบบเดียวกัน ไมวาผูปวยจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

(hospital) หรอืในสถานท่ีๆ จดัไวสำหรบัรองรับผปูวยกลมุน้ีโดยเฉพาะ (hospice) หรอืท่ีบาน (home) ของผปูวย

กฎเกณฑและเวชปฏิบัติของการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรนำมาใชปฏิบัติกอนวันหรือสัปดาหทายๆ

ของชวีติ การดแูลระยะสดุทาย (terminal care) และการดแูลผปูวยใกลตาย (care the dying) เปนอกีสองขัน้ตอน

หรือระยะของการดูแลอยางตอเนื่องของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

โปรแกรมทีจ่ดัข้ึนเพือ่การดแูลผปูวยระยะสดุทาย (hospice program) เปนโปรแกรมทีจ่ดัทำข้ึนเพือ่ทำงาน

ประสานไปกับ “การบริการดานประคับประคองและการชวยค้ำจุน (palliative and supportive services)” โดย

เปนการทำงานใหแกผูปวยกลุมน้ีทั้งท่ีบานและในสถานพยาบาล ซ่ึงประกอบดวยการดูแลท้ังทางดานรางกาย

จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แกบุคคลใกลเสียชีวิตและครอบครัว การบริการตางๆถูกจัดทำข้ึนโดยบุคลากร

ทางการแพทยทีมี่ความเช่ียวชาญในดานตางๆ โดยประกอบดวยมืออาชีพและอาสาสมัคร มีการดูแลหลังความตาย

แกครอบครัวไวพรอมบริการ
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นยิามของการดแูลรกัษาแบบประคบัประคองขององคการอนามยัโลก (2002)

การดูแลรกัษาแบบประคับประคอง (WHO, 2002) คือการเขาถึงเพือ่เพิม่คุณภาพชีวติผปูวยและครอบครัว

ในการเผชิญกบัปญหาดานการเจ็บปวยทีคุ่กคามชีวติ  โดยการปองกันและบรรเทา ความทุกขทรมาน ดวยวถิทีาง

ของการคนหาและประเมินปญหาต้ังแตเริม่ตน และใหการบำบัดรักษาอาการปวดและปญหาอ่ืนๆ  อาทิ  ปญหาดาน

รางกาย  จติสังคม  และจติวิญญาณ

บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผูปวยประคับประคอง

ทีมบุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอาจประกอบดวยแพทย

พยาบาล  นกัสงัคมสงเคราะห  นกัจติวิทยา  ผใูหคำปรกึษาดาน จติวิญญาณ อาสาสมัคร เภสชักร หมอชาวบาน

ซ่ึงตางก็สามารถมีบทบาทสำคัญ

หลักแนวคิด ของทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพ่ือการดูแลรักษาแบบประคับประคอง คือ การบูรณาการ

และการดูแลต้ังแตอาการของโรคเริ่มรุนแรงลุกลาม ไมสามารถรักษาใหหายขาด โดยเปนการดูแลที่สนับสนุน

การรักษาหลักของโรคท่ีเปนอยู ซ่ึงควรใหการดูแลกอนท่ีผูปวยจะเขาสูระยะสุดทาย และเปนการบริการแบบ

องครวม  เพือ่จดัการแกไขปญหาความทุกขทรมานของผปูวยในทุกมิติ

แพทยมีบทบาทสำคัญย่ิงในทีมสหสาขาวิชาชีพ ตองมีความรูความสามารถดานการแพทยทั่วไป

การรักษาเร่ืองความปวดและอาการอ่ืนๆ และตองคุนเคยกับหลักการรักษาโรคของผูปวยนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบ

ในการประเมิน ควบคุมดูแล และบริหารจัดการ พรอมกับใหการรักษาสำหรับการรักษาท่ียากตอการตัดสินใจ

ในสถานการณคับขัน โดยอาจตองเปนหัวหนาทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการเรียน การสอน กับ

การท่ีเหตุใดจึงตองตัดสินใจใหการบำบัดเชนน้ัน  รวมถึงการวิจยัตางๆ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

ทศันคติของการดูแล  ประกอบดวย  ความไวตอการรบัร ู ความรสึูก  การเห็นใจ  เมตตา และการแสดงออก

ถงึการใสใจตอผปูวยเปนรายบุคคล  โดยปราศจากความลำเอียง

ปจจัยของความเปนปจเจกของบุคคล : การดูแลผปูวยดวยการคำนงึถึงปจจัยทางจิตสังคม   และปญหา

ที่อาจสงผลกระทบถึงเอกลักษณของบุคคลและมีอิทธิพลตอความทุกขทรมานของผูปวย โดยควรนำมาพิจารณา

ในการวางแผนเพ่ือดูแล

ปจจยัทางวัฒนธรรม : จรยิธรรม เชือ้ชาติ ศาสนาและปจจยัทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ อาจสงผลตอความทุกข

ทรมานของผูปวยได ความแตกตางทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนประเด็นออนไหวและตองใหความสำคัญ   เม่ือตอง

วางแผนการรักษา

ความยินยอมของผูปวย : เปนสิ่งจำเปนกอนการรักษา โดยสวนใหญผูปวยตองการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเร่ืองการรักษา  แตแพทยมักประเมินความตองการ/การตัดสินใจของผปูวยต่ำกวาความเปนจริง สิง่สำคญั

คือ การใหขอมลูทีค่รบถวนแกผปูวยจะทำใหผปูวยยอมรบั ขอแนะนำ/คำแนะนำเรือ่งการรกัษา การเลือกสถานที่

รกัษา : ผปูวยและครอบครวัจำเปนตองมสีวนรวมในการตัดสินใจเรือ่งสถานทีร่กัษาและหากเปนไปได  การดแูล

ระยะสุดทายควรเปนการดูแลท่ีบาน



โรงพยาบาลสงฆ  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 13

การสื่อสารที่ดีเปนพื้นฐานสำคัญในทุกภาคสวนของการดูแลซ่ึงประกอบดวยการสัมภาษณที่มีเวลาพอ

โดยมีญาติอยูกับผูปวยดวย การแจงขอมูลเรื่องการเจ็บปวย การบำบัดรักษา การพยากรณโรคในรูปแบบของ

การเห็นอกเห็นใจ  ชดัเจน  เปนความจริง  ทีผ่ปูวย-ญาติ สามารถเขาใจได

หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

- ใหการบรรเทาความปวดและอาการท่ีกอใหเกิดความทุกขชนิดอ่ืน

- คำนงึถงึการมีชวีติ และความตายใหเปนไปตามกระบวนการปกติของธรรมชาติ

- ไมชวยเรงหรือเหนี่ยวรั้งการเสียชีวิต

- นำเอาการดูแลดานจิตใจ และจิตวิญญาณเขามารวมไวเปนสวนหนึง่ของการดูแลผปูวย

- จัดใหมีถึงระบบสำหรับชวยเหลือค้ำจุนแกผูปวยใหสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุขไดมากสุด

เทาท่ีจะกระทำไดจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

- จัดใหมีถึงระบบสำหรับการชวยเหลือค้ำจุนแกครอบครัวผูปวย ในการรับมือกับส่ิงตางๆ ตลอดชวง

เวลาปวยไขของผูปวยและชวงเวลาท่ีโศกเศราจากการท่ีผูปวยเสียชีวิต

- ใชทีมงานในการเขาคนหาถึงความตองการตางๆ ของตัวผูปวยและครอบครัว รวมถึงการชวยให

คำปรกึษาช้ีแนะสำหรับชวงเวลาโศกเศราหลังการเสียชีวติของผปูวย ถามีขอบงช้ี

- เปนมาตรการท่ีจะชวยเสริมทางดานคุณภาพชีวิต และยังมีผลทางบวกในอีกหลายๆ ดาน ตลอดชวง

เวลาของการปวยไข

- สามารถนำมาปรับใชต้ังแตระยะเริม่แรกของการปวยไข รวมกับการบำบัดชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีความมงุหมาย

ในการคงชีวติใหอยยูาวนาน อาทิเชน เคมีบำบัด หรอืรงัสีรกัษา และรวมถึงการตรวจสอบอ่ืนๆ ทางหองปฏิบติัการ

ที่จำเปนเพื่อใหไดถึงการเขาใจและการบำบัดตอภาวะแทรกซอนทางการแพทยที่กอใหเกิดความทุกขไดดีข้ึน

(ตามแผนผงัท่ี 1)

แผนผงัที่ 1 แสดงรูปแบบการดแูลรกัษาแบบการบำบัดรกัษาใหหายขาดรวมกบัการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง

การบำบดัรกัษาเพ่ือใหหายขาด ยดืชีวติ

หรอืการรกัษาแบบประคับประคอง

การดูแลรกัษาแบบประคับประคอง

การดูแลครอบครัวชวง

เวลาโศกเศราหลงัการ

ตายของผูปวย

แสดงอาการไดรับการวินิจฉัย ระยะเจ็บปวย ตาย

World Health Organization. Pain Relief and Palliative Care. In: National Cancer Control Programmes. Policies
and managerial guidelines 2nd ed. WHO, Geneva 2002; 83-91.

จากแผนผังจะพบวาการดูแลแบบประคับประคองมีบทบาททุกขั้นตอนของการเจ็บปวยจนกระท่ัง

หลงัความตาย



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง14

ลกัษณะของการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง (Characteristics of Palliative Care)

ผปูวยเปนศูนยกลาง  (patient-centered)

ความสุขสบายของผูปวยคือภาระหลัก การวินิจฉัยโรคและสมมติฐานของโรคมีความสำคัญเพียงเพ่ือ

ใหรูถึงพื้นฐานของการกอใหเกิดอาการและการประเมินถึงหรือทำนายอาการของโรค

การนำครอบครวัเขามาเปนสวนหนึง่ของการดแูล (family  inclusive)

ผูปวยถูกมองวาเปนหนวยหนึ่งของระบบในการดูแล โดยถูกถือเปนสวนท่ีติดตอกับครอบครัวและ

ญาติมิตร ในภาวะวิกฤตกำลังความสามารถของครอบครัวอยูในสภาวะเหน่ือยลา งานหน่ึงของผูทำงานดานการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคองคือ การแยกแยะถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน ต้ังแตปญหาชนิดใดท่ีชัดเจนวาเปน

จากตัวผูปวย และปญหาอ่ืนๆ ที่อาจมีตนตอจากความรูสึกไมสบายใจของสมาชิกในครอบครัว การเย่ียมบาน

(home visit) ของทีมงานบอยคร้ังท่ีพบวามีคุณคาอยางมากเพราะชวยขจัดความตึงเครียดตางๆ

การดแูลแบบครอบคลมุ (comprehensive) และการดแูลอยางเปนองครวม (holistic care)

เปนการดูแลท่ีใสใจตอสภาวะทางดานรางกาย (physical) อารมณ (emotional) และจิตวิญญาณ/ปญญา

(spiritual)  ตามความตองการของผูปวยและครอบครัว โดยเนนถึงความกลัวและความโกรธรวมถึงความปวด

ที่เกิดข้ึน มีการรับรูถึงภาวะทางดานอารมณที่เกิดรวมกับภาวะท่ีกอใหเกิดความทุกขทางดานรางกาย บุคลิกภาพ

ของผูใหการดูแลและเกณฑธรรมดาท่ัวไปท่ีไมยุงยากซ่ึงชวยเสริมใหเกิดความสุขสบาย ตางมีศักยะในการ

บำบัดเทียบเทากับยาท่ีมีฤทธ์ิชะงัด

ใหการดแูลอยางตอเนือ่ง (continuity of care)

การดูแลรักษาแบบประคับประคองมุงเนนในการใหการดูแลรักษาถึงความตองการตางๆ ของผูปวย

และครอบครวั ตลอดชวงเวลาของการปวยไขชวงสุดทายของชีวติ และเม่ือใดก็ตามท่ีการดูแลแบบน้ีไดถกูนำมาใช

ครอบครัวของผูปวยยังคงสามารถเขาขอเพิ่มความชวยเหลือได และการดูแลจะขยายการบริการถึงชวงเวลาท่ี

ครอบครัวโศกเศราหลังการเสียชีวิตของผูปวย

เปนการดแูลในลกัษณะรวมมอืกนั (coordinated)

มีองคกรและที่เปนเฉพาะบุคคลมากมายท่ีสามารถจัดทำใหถึงการดูแลที่มีคุณประโยชนแกผูปวยไข

ระยะสุดทาย อาทิเชน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทยประจำครอบครัว พยาบาลท่ีทำงานในชุมชน องคกรท่ีให

เชา-ยืม เครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย โรงพยาบาลและสถานพักฟน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน บุคลากรทางดาน

การศาสนาตางๆ องคกรการกุศล ครอบครัวและญาติมิตร โปรแกรมการดูแลรักษาแบบประคับประคองควร

มุงเนนในการนำเอาชนิดการบริการตางๆ ที่มีคุณคาในชุมชนเขามารวมในเครือขายของการดูแล ทำใหชองวาง

และการขาดแคลนท่ีเปนอยูลดนอยลงสำหรับการดูแลผูปวยใกลตายแตละราย

ทีมงาน (team work)

เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากท่ีมีความสำคัญและสามารถชวยผูปวยระยะสุดทาย จึงมีความสำคัญ

ในการรถูงึบทบาทของบุคลากรเหลาน้ัน รวมถึงการทำงานท่ีเหมาะสมในการรวมงานกับผอูืน่ (ตามแผนผังท่ี 2)
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แผนผงัที ่ 2 แสดงถึงสมาชิกในทีมงานท่ีใหการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง

นักโภชนากร

อาสาสมัคร แพทย นกับำบัดตาง ๆ

นกัสังคมสงเคราะห ผูปวยและ พระ, นกับวช

ครอบครัว นกัการศาสนา

เจาหนาท่ีในสำนักงาน พยาบาล เภสัชกร

ทรพัยากรบุคคลในชุมชน

บคุลากรทางดานการดูแลสาธารณสุขอืน่ ๆ รวมถึงอาสาสมัคร

และบุคคลอืน่ท่ีอาจจำเปนเฉพาะเร่ือง

การดแูลทางการแพทยทีม่ผีปูวยเปนศนูยกลาง (patient centered)

- ในการดูแลลักษณะของ “การแพทยทีมี่ผปูวยเปนศูนยกลาง” นั้น ผูปวยจะเปนผูต้ังเปาหมายในตอน

เริ่มตนและเปนผูใหการตัดสินใจเลือกชนิดของการบำบัดเปนคนสุดทาย

- กฎสำคัญของการแพทยลักษณะน้ี คือ ความตองการ ความมุงม่ัน ของผูปวยไมใชสุขภาพของผูปวย

เปนส่ิงสำคัญสุด

- ผปูวยทกุรายมีสิทธิในการรับรผูลการวนิจิฉยัโรค การพยากรณโรค วธีิและชนิดของการบำบัด รวมถึง

ชนิดของการดูแลที่บุคลากรทางการแพทยนำมาใชปฏิบัติกับตัวเขา

- ญาติมิตรไมมีสิทธิในการยับย้ังการบอกกลาวเรือ่งตางๆ เกีย่วกบัการปวยไขแกตัวผปูวย

- ผูปวยจำเปนตองใหรับรูวาในมาตรการดูแลรักษารูปแบบน้ีไมมีอะไรท่ีถูกตองหรือผิดและผูปวย

สามารถบอกใหหยุดหรือปรับเปล่ียนการดูแลรักษาไดทุกเวลา

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองประกอบดวย

- แพทย อาจประกอบดวย แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยเวชศาสตรครอบครัว แพทยที่ชำนาญในการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคองและแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวของกับชนิดของการปวยไขของผูปวย

รายน้ัน ๆ

- พยาบาล อาจประกอบดวย พยาบาลของโรงพยาบาล พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลของชมุชน รวมถงึ

พยาบาลพเิศษท่ีรบัเฝาไข   (รายละเอียดอยใูนภาคผนวก)
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- บุคลากรทางการแพทยอืน่ๆ  ซ่ึงประกอบดวย นกัสังคมสงเคราะห นกักายภาพบำบัด นกัอาชีวะบำบัด

นกัจติวิทยา เภสชักร โภชนากร ฯลฯ

- อาสาสมัคร

- ผูใหการดูแลดานจิตวิญญาณ  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีหลากหลายตามการเคารพนับถือ รวมถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรม ของผปูวยแตละราย

- ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ในชุมชน ซ่ึงอาจประกอบดวย หมอนวด แพทยแผนโบราณ แพทยพื้นบาน

ผชูวยทำงานบาน นกัดนตรีบำบัด ผสููงอายุในชุมชนท่ีผปูวยเคารพนับถือ องคกรสงเคราะหในชุมชน ฯลฯ

- ครอบครัว (family) ในบางโอกาสครอบครัวคือ บุคคลท่ีผูปวยแจงใหเปนผูทำการตัดสินใจแทน

ในชวงสุดทายของชีวิต ซ่ึงอาจไมจำเปนตองเปนผูที่พักอาศัยอยูใตชายคาเดียวกันกับผูปวยหรือเกี่ยวพันทาง

สายเลือด แตโดยภาพรวมเปนบุคคลท่ีพักอาศัยอยูดวยกัน ซ่ึงนอกจากจะตองไดรับการดูแลจากทีมงานของการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคองแลว โดยสถานภาพท่ีแทจริงเปนสมาชิกของทีมงานท่ีสำคัญอยางย่ิงยวด เม่ือ

ผูปวยกลับไปใชชีวิตท่ีบาน ครอบครัวจะเปนผูจัดหาใหถึงการดูแลในเกือบทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการใชชีวิต

ประจำวนั การจัดใหยาตามเวลา การดูแลรกัษาดานสุขอนามัย การทำแผล ฯลฯ

มกีารทบทวนอยางตอเนือ่ง (regular review)

สถานการณการปวยไขและสภาพทั่วไปของผูปวยระยะสุดทายอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

มาตรการของการบำบดัท่ีจดัทำข้ึนเพือ่ใหไดถงึความสุขสบายในวันน้ี อาจไมเพยีงพอในวนัตอๆ ไป การประเมิน

ถึงความสุขสบายและมาตรการบำบัดควรกระทำกันบอยครั้งและอยางสม่ำเสมอ ตัวอยางเชน การทำงานของ

อวยัวะผปูวยบางชนิดท่ีถดถอย การขอปรับเปล่ียนเปาหมายการรักษาพยาบาล ภาวะเบ่ืออาหาร น้ำหนักลด หรอื

แมแตชนิดของยาท่ีใชอาจเปนตัวการท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

สถานท่ีรองรบัความตาย (place of death)

เปนความจำเปนและสำคัญอยางมากถามีโอกาสพูดคุยกับผูปวยและครอบครัวถึงสถานท่ีที่พึงพอใจ

ใชเปนท่ีพกัอาศัยชวงสุดทายกอนลาจากสภูพอืน่  ซ่ึงอาจเปนโรงพยาบาล สถานพักฟนหรอืบาน

ผปูวยควรมีสิทธิในการเลือกเสียชวีติท่ีบาน และควรไดรบัการเคารพในสิทธิ ปจจัยทีส่ำคัญคือ จะชวย

ใหผูปวยเหลาน้ีสามารถกลับไปใชชีวิตและเสียชีวิตอยางสงบท่ีบานของเขาไดอยางไร

ขอบเขตของการทำงานการดแูลรกัษาแบบประคับประคอง (content of palliative care)

หลักการของการดูแลรักษาแบบประคับประคองคือ การควบคุมความปวดและอาการหลักอื่นๆ ที่กอ

ใหเกิดความทุกข ความไมสบาย การมีอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกข ความไมสบายเกิดข้ึนหรือกลัวหรือ

กังวลวาจะเกิดข้ึน ทำใหผูปวยเกิดความวิตกกังวลและใชเวลาไปกับการเฝาระวัง รวมถึงเปนการกีดกันการ

เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสัมพันธกับบุคคลอื่น ซ่ึงตางก็มีศักยะในการทำใหชีวิตมีความหมายและมี

ความพึงพอใจระหวางชวงสุดทายของชีวิต

การดูแลรักษาแบบประคับประคองมีมาตรการในการดูแลบำบัดอาการอยูหาลักษณะหลัก สำหรับใช

พิจารณาเขาจัดการกับความไมสบายท่ีเกิดกับผูปวยไดทุกรายและไมมีมาตรใดท่ีมีความสำคัญหรือเดนเปนพิเศษ

ซ่ึงประกอบดวย
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1. ใหการบำบัดกับโรคท่ีเปนตนกำเนิดของอาการอยางตอเนื่อง (continuing treatment of the

underlying disease) ไมวาผูปวยจะปวยดวยโรคชนิดใด ถึงแมโรคนั้นจะเขาสูระยะลุกลาม การใชมาตรการ

บำบัดท่ีมุงเนนกับการควบคุมตอโรคท่ีเจ็บปวยอยู อาจเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลมากสุดในการคงไวซ่ึงความ

สบายไดดีทีสุ่ด

2. ใชมาตรการชวยเหลือค้ำจุนและการแพทยแบบผสมผสาน (supportive and complementary

measures)  การหันเหความสนใจ (distraction) การอยเูปนเพ่ือน (company) การใชดนตรีบำบัด (music therapy)

การนวด (massage) การทำสมาธิ (meditation) สุคนธบำบัด (aromatherapy) ศิลปะบำบดั (art therapy) วารบีำบัด

(hydrotherapy)  การใหเวลาในการรับฟง ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีอาจชวยเพ่ิมพูนความสามารถในการตอสกูบั

ส่ิงท่ีกอใหเกิดความไมสบาย  ดวยการไปชวยเพ่ิมความทนตอส่ิงเราไดอยางมาก

3. มาตรการดานจิตวิทยา (psychological measures) ซ่ึงชวยในการลดความวิตกกังวลหรือชวยขจัด

ปดเปาความซึมเศรา อาจมีประโยชนในการชวยทำใหมาตรการการใชยาลดนอยลง

4. การฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation) การกำหนดมาตรการเพื่อชวยบรรเทาอาการที่กอใหเกิด

ความจำกัดในการเคล่ือนไหวของรางกาย เครื่องมือของใชที่ชวยในการเคลื่อนไหว เครื่องชวยในการกระทำ

กจิกรรมเพ่ือลดอาการไมสบายเชน ปวดหรือเหน่ือยหอบ นอกจากน้ีการชวยฟนฟสุูขภาพจิตอาจมีสวนในการชวย

ผปูวยกลมุน้ีอยางมาก (รายละเอียดดูในภาคผนวก)

5. ยา (medications) ในระยะสุดทายผูปวยสวนมากจะตองมีการใหยาบางชนิดเขารวมผสมผสาน

เพือ่ใหการดูแลบำบดัไดครบทุกดาน (รายละเอียดดูในภาคผนวก)

ผปูวยชนดิใดท่ีจำเปนตองใชบรกิารการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง

(Which patients need Palliative Care)

ผูปวยที่ถูกพิจารณาแลววาเปนผูที่จำเปนตองใชการดูแลรักษาแบบประคับประคองมากที่สุดไดแก

1. คือผปูวยโรคมะเร็งระยะลุกลาม เน่ืองจากผปูวยกลมุน้ีบอยคร้ังท่ีมีความปวด ซึมเศรา กงัวลเปนทุกข

และไมสบายในหลากหลายรูปแบบ

2. ผปูวยระยะลุกลามจากโรคอ่ืนๆ ท่ีการปวยไขไดรบัการพยากรณโรควาไมดีและการบำบดัตอตัวโรค

อยางจริงจังไดพสูิจนแลววาหาประโยชนมิไดกค็วรพจิารณานำเอาการดูแลรกัษาแบบประคับประคองเขามาใชแทน

การสงตอผปูวยเขาสกูารบำบัดรกัษาแบบประคับประคองจะไดความเหมาะสมเปนการเฉพาะ ถามีความวิตกกังวล

วาอาการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไมอาจใหการบรรเทาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปวยกลุมน้ีอาจประกอบดวย ผูติดเช้ือ

HIV-AIDS โรคเก่ียวกับเซลลประสาทท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนไหวชนิดตางๆ (motor-neuron diseases) ผูปวย

ระบบหายใจ  ระบบหวัใจ  ผปูวยไตวายตบัวายระยะเรือ้รงัท่ีเขาสวูาระสดุทาย  เปนตน

3. ผูสูงอายุที่สภาพรางกายท่ัวไปยังพอไปไดหรือผูปวยโรคเรื้อรังชนิดตางๆโดยท่ัวไปน้ัน ตองการ

การดูแลรกัษาแบบประคับประคองเชนเดียวกัน เชนผปูวยกลมุสมองเส่ือม บอยคร้ังท่ีผชูวยใหการดูแลหรอืคนใน

ครอบครวัท่ีไดรบัการฝกฝนใหรถูงึวธีิการดแูลรกัษาแบบประคับประคอง และนำไปใชปฏบิติัเองท่ีบานก็เพยีงพอ

ถามีการบริการในรูปแบบของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ควรพิจารณาใชจุดประสงคในการจัดต้ังท่ีเปน
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กรณีพิเศษในดานอื่นๆ คือ ใชเปนหนวยงานที่ใหถึงคำแนะนำการควบคุมอาการตางๆ เปนตัวเช่ือมถึงการให

ความชวยเหลือค้ำจุนกับบานและครอบครัว ใหยมืเคร่ืองมือของใชพเิศษตางๆ ใหถงึคำปรึกษา แนะนำ  แนะแนว

แกครอบครวัผปูวย รวมถงึการใหความชวยเหลอืค้ำจุนแกกลมุอาสาสมัคร

เมือ่ใดจึงเปนเวลาท่ีเหมาะสมกับการเขาใชบรกิารของการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง

(When is the correct time for Palliative Care)

โดยท่ัวไปมีการแนะนำวางานดานการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรมุงเนนเฉพาะชวงเวลากอน

ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 3 เดือน โดยชวงเวลาขณะน้ัน ความไมสบายและความกลัวตางๆดูเหมือนจะประดัง

เขามาและกอใหเกิดความทุกขลำบากกับตัวผูปวย แตจากการทำนายอาการของโรคคอนขางจะไมแนนอนแมแต

กบัผปูวยโรคมะเร็งระยะลกุลาม และมีความยากลำบากอยางมากในการท่ีจะรวูาเม่ือใดผปูวยอยใูกลหรอืหางไกล

จากความตายเพียงใด ดังน้ันขอควรกระทำสองประการท่ีดีที่สุดสำหรับใชในการเปนจุดรวมในการพิจารณาของ

เรือ่งนีคื้อ ความรเูก่ียวกับสภาวะท่ีเปนอยขูองผปูวยน้ันไมสามารถรักษาใหหายได และรถูงึระดับของความไมสบาย

ทีเ่ปนสาเหตุหรอืดูเหมือนจะเปนสาเหตุทีก่อใหเกดิความทุกข ไมใชผปูวยทกุรายท่ีใกลตายในชวงเวลาไมนานนัก

ที่จำเปนและตองการถึงความชำนิชำนาญดานการดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนพิเศษ ผูปวยจำนวนมาก

สามารถตายจากไปเพียงตองการการชวยดูแลและการใสใจดวยความรักจากครอบครัวเพิม่ข้ึนกวาปกติท่ัวไปเพียง

เล็กนอยเทาน้ัน และในอีกดานหน่ึงผปูวยอกีจำนวนหนึง่ท่ีไมอาจรกัษาได อาจไมเสียชีวติอยางรวดเร็วและสามารถ

มีชีวิตอยูตอไดอีกยาวนานพรอมกับความไมสบายอยางมาก ผูปวยเหลาน้ีจะไดรับประโยชนจากการชวยควบคุม

อาการที่กระทำใหต้ังแตเริ่มปวยไขดวยการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

การใหถงึ “การดูแลรกัษาแบบประคับประคอง” โดยไมมีการอธิบายอยางเพียงพอหรอืตระเตรียมผปูวย

ใหรับรูไวกอนหนา สามารถกอใหเกิดความผิดหวังอยางมาก โดยเฉพาะผูปวยจะเกิดความรูสึกวาไดรับการชวย

เหลอืค้ำจุนท่ีไมเพยีงพอ ถกูทอดท้ิง หรอือกีกรณีหนึง่ท่ีพบไดบอยเชนกัน คือผทูีท่ำงานในหนวยงานใหการดูแล

รักษาแบบประคับประคองพบเห็นวาผูปวยที่ไดรับความทุกขโดยไมจำเปน และมีความไมสบายเกิดข้ึนอยาง

ยาวนานสามารถดีขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยคำแนะนำจากผูชำนาญและการชวยเหลือค้ำจุนจากการดูแลรักษาแบบ

ประคับประคองเทาน้ัน

ผูปวยและครอบครัวจำเปนตองไดรับการบอกกลาวถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองวารูปแบบ

เปนอยางไรและหนวยงานน้ีสามารถชวยทำอะไรใหไดบาง หนวยงานนี้มีความมุงหมายในการชวยใหการดำรง

ชวีติอยตูอไปไดอยางสบายมากข้ึนและดีข้ึนไดอยางไร โดยเฉพาะเมือ่ชวีติใกลเขาสวูาระสดุทาย แตการดแูลรกัษา

แบบประคับประคองไมใชการดูแลท่ีตองถูกนำเขามาใชในชวงทายๆ ของการปวยไขเทาน้ัน วิธีการปฏิบัติตางๆ

เกี่ยวกับการดูแลและชวยเหลือค้ำจุน สามารถนำมาใชรวมไปกับการบำบัดพิเศษชนิดตางๆ กับการปวยไขได

ตลอดเวลา
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การดแูลรกัษาผปูวยในสถานการณปจจบุนัมีความซับซอนมากขึน้ ตามสภาพสงัคมท่ีมีความคาดหวังสูง

ดังน้ันบุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการผูปวยควรมีความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมทางการแพทยพื้นฐานในการ

ดูแลผปูวย และปญหาทางจริยธรรมทางการแพทย ทีพ่บบอยในเวชปฏบิติั

หลักจริยธรรมทางการแพทยพ้ืนฐาน

1. การทำสิง่ดี  (ตอผปูวย) ไมเฉพาะแตเพยีงการรักษา รวมไปถึงการกระทำ ทาทาง คำพดู ภาษา การ

ส่ือสาร  เปนไปในทางเก้ือกลู มงุหวงัดีตอผปูวย ทำใหผปูวยมคีวามสุขสบาย - Beneficence

2. การไมทำส่ิงท่ีอาจเปนอนัตราย หรอืเปนผลในทางไมดี (ตอผปูวย) - Nonmaleficence

3. เคารพสทิธิและการตัดสินใจ รวมถงึรกัษาความลับ (ของผปูวย) - Autonomy

4. มีความเขาใจในหลักความยุติธรรมถูกตอง - Justice นอกจากความเสมอภาคในการเขาถึงการ

บริการอยางยุติธรรมแลว อาจมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการความยุติธรรมได เชนจัดสรรทรัพยากรทาง

สาธารณสุขอยางเหมาะสม (fair resource allocation) และการไมใชทรัพยากรทางสาธารณสุข ให

เกดิการสูญเปลาไมกอเกดิประโยชน (ตอผปูวย)  (medical futility)

การประยุกตหลักจริยธรรมทางการแพทยพื้นฐาน ในการดูแลรักษาผูปวยท่ีตองการการรักษาประคับ

ประคอง (Palliative care) จำเปนอยางย่ิงกับการเขาใจความหมายของหลักพื้นฐานจริยธรรมทางการแพทยที่

สอดคลองกับผูปวยกลุมน้ี และการตัดสินใจในการรักษาและใหขอมูลแกผูปวย แพทยผูรักษาตองมีความรูรอบ

ในภาวะโรคของผปูวยรวมถงึการรกัษาประคับประคอง (Palliative care) เปนอยางดี จงึสามารถใหขอมลูในการ

ตัดสินใจในเรือ่งทีมี่ความสับสน และซบัซอน ในการดูแลผปูวยระยะสดุทาย เชน ความหวงัในการรกัษาตอโรค

ทีเ่ดิมหมดหวงั แตมีการพฒันาการรกัษาท่ีอาจจะเพิม่ความหวงั เชน กรณกีารใชเซลลตนกำเนดิ (stem cell therapy)

รกัษาโรคทางสมองท่ีรกัษาไมหาย การใชยาท่ีออกฤทธ์ิทีเ่ปาหมาย (targeted therapy) รกัษาโรคมะเร็งระยะสุดทาย

ที่ไมสามารถรักษาดวยยาเคมีบำบัดไดเพราะสภาพรางกายไมแข็งแรง การใหอาหารทางหลอดเลือดดำในผูปวย

ทีไ่มสามารถรับประทานอาหารได การใสทอชวยหายใจ การปมหวัใจ

การตัดสินใจดานจริยธรรมทางการแพทย

ขบวนการการตัดสินใจดานจริยธรรมทางการแพทย  (A process for making ethical decision) สรปุได

ดังตอไปนี้

1. การประเมินและการส่ือสาร (Evaluate and communication)

2. การพจิารณาหลักการดานจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle)
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3. การตดัสินใจ (Make the decision)

4. การบันทึกการตัดสินใจ (Document the decision)

5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ และการเปล่ียนแปลงตามความจำเปน (Implement the decision and

change it when necessary)

6. การเตรียมพรอมตอความไมเขาใจ การคัดคาน รวมถึงความขัดแยง (Respond to objections, challenges,

and conflict)

การประเมินผูปวย จำเปนตองเขาใจขอเท็จจริงในดานตางๆ เชน สภาวะโรค สภาพในครอบครัว

เศรษฐกิจ คนดูแลผปูวย แพทยผปูระเมินผปูวยจำเปนตองตอบคำถามเบ้ืองตนเพ่ือเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจ

การวนิจิฉัย และพยากรณโรค (Diagnosis and prognosis)

- ผปูวยจำเปนตองไดรบัรถูงึการวินจิฉัยเปนอะไร พยากรณเปนอยางไร

- สภาพของผูปวยจะเปล่ียนแปลงไปเปนอยางไรตอไป

- สามารถใหการควบคุมอาการท้ังหมด (ทางรางกาย จติใจ สังคม) แกผปูวยไดหรอืไม

ความปรารถนา ความตองการ ของผปูวย ญาติ และผเูกีย่วของ

- ความปรารถนา ความตองการ ของผปูวยคืออะไร

- ความหมายในเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูปวยมีความหมายวาอยางไร

- ความปรารถนา ความตองการ ของญาติ และผเูก่ียวของ คืออะไร

เรือ่งราวในชวีติของผปูวย (Patient’s life story)

- ชวีติของผปูวยดำเนนิเปนมาอยางไร มีความเช่ือ ทศันคติ การมองโลกอยางไร

- ความสามารถในการตัดสินใจดานการรักษา ในอดีตเปนอยางไร

- ที่ผานมาการรักษาใดท่ีผูปวยพอใจ

- ความสัมพนัธในครอบครัวเปนอยางไร

ขอดีขอเสียในการรกัษาท่ีจะดำเนินการ (Benefits and burdens of proposed treatment)

- แพทยที่ทำการรักษามีความรูในโรคท่ีเปนอยูมากนอยเพียงใด

- เปาหมายในการรักษาผูปวยมีอยางไร

- ประโยชนและโทษ ของการรักษาท่ีจะทำใหแกผปูวยมีอะไรบาง

การตดัสินใจ (Decision making)

- ผปูวยมีความสามารถในการตัดสินใจหรือไม

- ใครท่ีมีบทบาทในการชวยตัดสินใจ

- มีประเด็นดานการพิจารณาในดานกฎหมายหรือไมอยางไร
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การสือ่สาร (Communication)

- การส่ือสารมีความสำคัญมากในการรักษา แพทยจำเปนตองพฒันาศักยภาพและทกัษะการส่ือสาร

การพิจารณาหลักทางจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle)

การพิจารณาหลังทางจริยธรรมทางการแพทย (Consider ethic principle) มีกรอบการพิจารณาดังตอ

ไปน้ี

หลกัการฟนฟู (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 และยาท่ีวางแผนใชในอนาคต ความเช่ือ

(belief) และคุณคา (value)  คุณภาพชวีติ (quality of life) ของผปูวย แลวสามารถส่ือสารใหผปูวย และญาติเขาใจ

เม่ือผูปวยและญาติเกิดความเขาใจตามท่ีเปนจริงแลวประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้จะเปนประเด็นท่ีตองพิจารณา

ตอไป

1. การวางแผนชวีติลวงหนากอนทีจ่ะเกดิเหตุการณวกิฤต (Advanced care planning)

การวางแผนชีวิตลวงหนามีความสำคัญมากในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในประเทศตะวันตกมีการ

สงเสริมใหผูปวยและญาติมีความเขาใจและความรูที่ถูกตองในการวางแผนชีวิตลวงหนา เพราะมีผลดีหลายดาน

เชน เปนส่ิงท่ียืนยันไดวาผูปวยและญาติเขาใจในภาวะโรค และทางเลือกในการรักษาเปนอยางดี ผูปวยและญาติ

มีความสามารถในการตัดสินใจในเร่ืองการดูแลระยะสุดทาย  เน่ืองจากไดวางแผนไวกอนแลว

2. การไมกชูวีติ (Do not attempt resuscitation)

การไมพยายามกชูวีติผปูวยระยะสุดทาย เปนท่ียอมรับมากข้ึนในปจจุบนั โดยเฉพาะโรคเร้ือรงัเขาสรูะยะ

สุดทาย รวมถึงโรคมะเร็งระยะสุดทาย การสื่อสารเรื่องนี้แพทยจำเปนตองมีทักษะในการส่ือสาร เพราะญาติอาจ

เขาใจผิดในเร่ืองการดูแลรักษาผูปวยที่ไดรับอาจไมเต็มท่ีหากตัดสินใจไมกูชีวิตผูปวย
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การรกัษาท่ีไมไดประโยชนและสูญเปลาทางการแพทย  (medical futility)

แพทยตองมีความรูในการดูแลรักษาผูปวยกลุมน้ีเปนอยางดีในเร่ืองการใชยารักษาอาการ เพราะมีการ

รักษาจำนวนมากท่ีอยูบนพื้นฐานชองความเช่ือวาไดประโยชน แตในขอเท็จจริงเปนการสูญเปลาทางการแพทย

เชนในผูปวยที่มีเปาหมายการรักษาเปนไปเพื่อความสบาย และคาดวาผูปวยอยูไดไมนาน เปนวันตอวัน ดังน้ัน

การรักษาท่ีมุงเนนการยืดอายุผูปวย เชน ยากระตุนหัวใจและความดัน ยาปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพสูง การให

อาหารทางเสนเลือดดำจึงหมดความสำคัญ
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ผูปวยระยะสุดทายโดยมากมักมีอาการปวดท่ีกอใหเกิดความทุกขทรมานโดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวย

โรคมะเรง็ พบวาผปูวยกลมุน้ีมีความปวดระดับปานกลางถึงรนุแรงรอยละ 60-90 และเสียชวีติพรอมกบัความปวด

มากกวารอยละ 30 ข้ึนไป โดยความปวดท่ีเกิดข้ึนถูกละเลยจากบุคลากรทางการแพทย การใสใจและใหการบำบัด

รักษาสามารถทำใหผูปวยกลุมน้ีมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป บรรเทาความปวดในระดับท่ีไมกอใหเกิดความทุกข

ทรมาน

ความปวด (Pain)

คำนิยามของ “ความปวด” ทีก่ำหนดโดย The International Association for the Study of Pain (IASP)

นั่นคือ “ความปวดเปนประสบการณของความรูสึกท่ีไมสบาย และประสบการณทางดานอารมณ ซ่ึงมนุษยเรา

เรียนรูไดจากตัวเองรวมกับมีการบาดเจ็บ หรือการทำลายเน้ือเยื่อที่เกิดข้ึนอยางแทจริง หรือมีศักยะท่ีจะเกิดข้ึน

หากไมหลกีเลีย่ง หรอือธบิายประหนึง่วามีการบาดเจ็บของเนือ้เยือ่ ท่ีสำคัญคือ ความปวดเปนนามธรรมตลอดเวลา”

ชนดิของความปวด

มีการแบงชนิดของความปวดตามประสบการณของผูปวยคือ

1. ตามเง่ือนเวลา (temporal)

ความปวดเฉียบพลนั (acute pain)

ความปวดเร้ือรงั (chronic pain)

และความปวดตอเม่ือมกีารกระทำกจิกรรมบางประเภท (incident pain) เชน ปวดเม่ือมกีารเคล่ือนไหว

ทีเ่ปนการเฉพาะหรอืกระทำกจิกรรมบางชนิด ซ่ึงโดยมากจะปองกนัการเกดิความปวดดวยการใหยาแกปวดกอนที่

ผปูวยจะกระทำกจิกรรมนัน้ๆ ประมาณ      - 1 ชัว่โมง/21
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ตารางท่ี 1 แสดงขอแตกตางระหวาง acute และ chronic pain

ความปวดเฉยีบพลัน (เชน กระดกูหัก) ความปวดเรือ้รงั (เชน ปวดจากโรคงสูวดั)

เปนความปวดท่ีเกิดข้ึนระยะเวลาไมนาน เปนความปวดท่ีเกิดข้ึนยาวนานไมลดละ

เปนสัญญาณเตือนถึงอันตราย ไมชวยหรือเปนประโยชนใดๆ

ลดความรุนแรงลงตามวันเวลาท่ีผานไป มีความเปนไปไดที่จะปวดเพ่ิมข้ึน

ถาไดรับการบำบัดตนเหตุ

ผูปวย เห็นไดชัดวามีความปวด อาจแสดงออกเพยีงอาการซมึเศรา

รองครวญครางเก่ียวกับความปวดท่ีเปนอยู อาจบอกเพียงวา “ไมสบาย”

เขาใจถึงเหตุที่กอใหเกิดความปวด เห็นวาเปนความปวดท่ีไมส้ินสุดและไมมีความหมาย

มีผลกระทบเฉพาะตัวผูปวยในชวงเริ่มตน ภาวะปวดจะมีผลกระทบกับคนในครอบครัว

แพทย ใหการบำบัดอยางตรงไปตรงมา วิธีการบำบัดอาจตองสลับซับซอน

ยอมรับถึงการใหยาแกปวดดวยวิธีฉดี ยาแกปวดชนิดรับประทานจะเหมาะสมกวา

ยอมรับถึงผลขางเคียงจากยาแกปวด ไมยอมรับตอผลขางเคียง

2. ตามสรรีะวทิยาของพยาธสิภาพ (patho - physiology)

ความปวดจากการบาดเจ็บของเน้ือเย่ือ (nociceptive pain) เปนความปวดท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ

การอักเสบ หรอืมกีารทำลายเน้ือเยือ่ ซ่ึงยังแบงออกเปนไดเปน

- ความปวดจากตวัโครงสรางของรางกาย (somatic pain) สามารถระบุตำแหนงความปวดไดชดัเจน

เชน ปวดบริเวณผวิหนงั ปวดกระดูก เปนตน

- ความปวดจากอวยัวะภายในรางกาย (visceral pain) เปนความปวดท่ีอวยัวะภายในทุกชนิด

หมายเหตุ ทั้ง somatic และ visceral pain อาจพบความปวดที่เปนอยูกระจายหรือราวไปยังสวน

อื่นๆ ของรางกายได อาทิเชน ปวดบริเวณตับ ถุงน้ำดี สามารถราวไปท่ีไหลขวา ซ่ึงความปวดชนิดน้ีเรียกวา

“referred pain”

ความปวดจากระบบประสาท (neuropathic pain) เปนความปวดท่ีเกิดจากระบบประสาททำงาน

ผิดปกติ เน่ืองจากสาเหตุตางๆ เปนความปวดท่ีรักษาคอนขางยาก ตอบสนองไมคอยดีนักตอยาระงับปวดท่ัวไป

ตัวอยางสาเหตุของ neuropathic ไดแก

- มีการกดทับหรือมีการเปนโรค หรือมีการแพรกระจายของเซลลมะเร็งมาท่ีเสนประสาท กลุม

ประสาทหรือไขสันหลงั

- ผลจากการรักษาโรค เชน จากยาหลากหลายชนิด (ตามตารางท่ี 2) ทำใหเกิด neuropathy ผล

จากการไดรบัรงัสีรกัษาทำใหเกดิ plexopathy  และผลจากการผาตัด

- ผลตามมาจากการปวยไขที่ทำใหปลายประสาทอักเสบ เชน postherpetic neuralgia ; diabetic

neuralgia
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ตารางที ่2 ยาทีก่อใหเกดิ 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

การประเมนิความปวด

การประเมินทางการแพทยอยางละเอียดเปนส่ิงแรกท่ีจำเปนอยางย่ิงยวดท่ีตองกระทำกอนเพื่อให

ไดผลการบำบัดอยางเต็มท่ีหลักการสำคัญท่ีเก่ียวกับการประเมินความปวดประกอบดวย

1. ยอมรับคำบอกเลาของผูปวย

2. ใหการประเมนิในทุกๆ ดานท่ีเกีย่วของกบัความปวด (ใชคำถามตารางท่ี 3)

3. ใหการประเมินตอความปวดท่ีเกดิข้ึนกบัทุกบริเวณของรางกาย (ใชคำถามตารางท่ี 3)

4. ใหการประเมินถึงขอบเขตการเปนโรคของผูปวย

5. ใหการประเมินถึงปจจัยอืน่ๆ ทีอ่าจมีผลตอความปวด

6. ทำการประเมินซ้ำ



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง26

ตารางที ่3 การประเมนิความปวด (คำถามทีใ่ชถามเพ่ิมเตมิสำหรบัการประเมนิความปวด)

ความปวด

บริเวณที่ปวด

การกระจาย

เริ่มตนปวด

การดำเนินของอาการ

ความรุนแรง

ลักษณะ

ความถ่ี

ระยะเวลา

ปจจัยท่ีทำใหเกิดความปวด

ปจจัยที่ทำใหความปวดรุนแรงข้ึน

ปจจัยที่ทำใหความปวดบรรเทาลง

ผลกระทบตอ - การทำกิจกรรม

- การนอนหลับ

- อารมณ

ผลของการใชยาแกปวดที่ผานมา

ยา

ขนาด

วิธีใช

ความถ่ี

ระยะเวลา

ประสิทธิผล

ผลขางเคียง

ปจจัยอ่ืน

ปวดตรงบริเวณใดของรางกาย

ความปวดกระจายไปสวนอื่นของรางกายไหม

ความปวดน้ีเกิดข้ึนต้ังแตเม่ือไร

ความปวดท่ีเปนอยูรุนแรงข้ึนไหม

ความปวดน้ันรุนแรงเพียงไร

ความปวดท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะคลายอะไร

ความปวดเกิดข้ึนบอยไหมในหนึ่งวัน

ความปวดท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งกินเวลายาวนานเพียงไร

มีสาเหตุใดบางไหมท่ีทำใหเกิดความปวดข้ึน

อะไรทำใหความปวดท่ีเปนอยูรุนแรงข้ึน

อะไรชวยทำใหความปวดลดความรุนแรงลง

ความปวดท่ีเกิดข้ึน ทำใหตองหยุดกระทำกิจกรรมใด

บางไหม

ความปวดรบกวนหรือทำใหนอนไมหลับไหม

ความปวดท่ีเกิดข้ึนทำใหไมมีความสุขหรอืซมึเศรา

หรอืไม

ใชยาแกปวดชนิดใด

ขนาดยาท่ีใชในแตละคร้ังมากนอยเทาไร

รบัประทาน เหน็บทางทวารหนัก ฉดี หรอืปดบน

ผิวหนัง

ใชยาแกปวดบอยครั้งเทาไรในหนึ่งวัน

การบริโภคยาแตละขนานท้ิงชวงเวลายาวนานเทาไร

สามารถแกปวดท่ีเปนอยไูดหรอืไม  นานเทาไร

มีผลขางเคียงชนิดใดบาง (หรอืทำใหเกิดความไมสบาย

ชนิดใดบาง)

ทางดานจิตใจ สังคม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีจติวิญญาณ มีสวนกระทบกบัความปวดหรอืไม
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การตรวจทางระบบประสาทวิทยา

บอยครั้งพบวาชวยทำใหไดตำแหนงของอวัยวะหรือบริเวณของรางกายท่ีเปนตนตอท่ีกอใหเกิดความ

ปวด โดยเฉพาะถาเปนความปวดท่ีเกี่ยวเนื่องจากการมีพยาธิสภาพบริเวณไขสันหลังหรือรากประสาท ลักษณะ

การกระจายของความปวดหรือการเปล่ียนแปลงการรับรูจากการสัมผัสอาจสัมพันธกับ dermatome ที่เกิด

พยาธิสภาพ ภาวะออนเปล้ียของกลามเน้ือและการสูญเสีย reflexes ตางๆ รวมถึงลักษณะของการปวดราวของ

visceral pain อาจมสีวนสมัพนัธกบั spinal segments ทีเ่กดิจากพยาธสิภาพ

การวัดระดับความรุนแรงของความปวด

จากการที่ความปวดเปนปรากฏการณที่เปนนามธรรม การวัดระดับความปวดอยางเปนรูปธรรมจึง

เปนไปไมได  มีเครื่องมือหลากหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชสำหรับวัดระดับความรุนแรงของความปวด มาตรการ

ที่งายไมซับซอนประกอบดวย มาตรวัดท่ีใชเสนตรง (visual analogue scales- VAS) หรือใชตัวเลข 0-5, 0-10

หรือ 0-100 (numerical rating scales-NRS) และการใชคำพูดอธิบายถึงระดับความปวด (verbal descriptor

scales- VDS)  สำหรบัวธีิการใชดูรปูท่ี 1

รูปที่ 1 แสดงถึงมาตรวัดตางๆ ที่ใชเปนส่ือถึงระดับความปวดจากตัวผูปวย สำหรับใชอธิบายถึง

ระดับความรุนแรงของความปวดท่ีเปนอยู

Visual Analogue Scales

คำแนะนำ : ใหผปูวยทำเคร่ืองหมาย ลงบนเสนตรงวาขณะน้ีความปวดท่ีเกดิข้ึนอยตูรงบริเวณใด

ไมปวด . . ปวดมากจนทนไมได

(ปวดแสนสาหัส)

Numerical Rating Scales

คำแนะนำ : ตัวเลข 0-5 หรอื 0-10 หรอื 0-100 ใชแสดงแทนระดับความรุนแรงของความปวด ใหผปูวยบอกวา

ขณะน้ันความปวดท่ีเปนอยคูวรอยตูรงกับตัวเลขใด

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 : ผปูวยเลอืกคำท่ีอธิบายถึงระดับความปวดท่ีเกดิข้ึนในขณะน้ันไดดีทีสุ่ด

ไมปวด    ปวดเล็กนอย   ปวดปานกลาง    ปวดรุนแรง     ปวดแสนสาหัส

Wong-Baker faces pain rating scales

คำแนะนำ : ใหเลอืกรปูท่ีบอกถงึระดับความปวด แลวบนัทึกตัวเลขท่ีความหมายตรงกันกบัรปูหนานัน้

0 2 4 6 8 10

ไมปวด รูสึกปวดมากข้ึนเร่ือยๆ ปวดมากท่ีสุดท่ีคิดได
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3. สำหรับความปวดท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา การบริหารยาก็ตองเปนไปในลักษณะตอเน่ือง

ตลอดเวลาไมควรบริหารยาเฉพาะเม่ือมีความปวดเทาน้ัน ทัง้น้ีเพือ่ใหระดับยาแกปวดในกระแสเลือดอยใูนระดับ

คงท่ีและสามารถควบคุมความปวดไดดี นอกจากน้ีตองมียาแกปวดท่ีใชอยูตามปกติเพิ่มเติมเปนขนานพิเศษ

ในชวงระหวางเวลาไดรับยานั้นๆ เพื่อเปนการระงับ breakthrough pain สำหรับความปวดท่ีอาจปะทุขึ้น หรือ

สำหรบั incident pain  ในกรณีตองไปทำกิจกรรมบางชนิดท่ีอาจกอใหเกิดความปวดข้ึน เชน ไปหองน้ำ  เปนตน

4. ใชยาท่ีสามัญดวยวิธีเรียบงายและปลอดภัยท่ีสุดกอนเทาท่ีจะทำได

5. พิจารณาใชยากลุม adjuvants หรือ co-analgesics รวมดวยเสมอถามีขอบงชี้ ยาในกลุมน้ีที่แนะนำ

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

หลกัการและแนวทางในการบำบดัความปวด

จดุมงุหมายในการบำบัดความปวด คือการทำลายตนตอท่ีกอใหเกดิความปวดถาทำได ในกรณีทีไ่มอาจ

แกตนเหตุทีก่อใหเกิดความปวด  หลกัการก็คือการชวยใหผปูวยหายปวดหรือทเุลาลงจนสามารถประกอบกิจกรรม

ในชีวิตประจำวันไดตามสมควร มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถทนตอการทำหัตถการตางๆ เพื่อการวินิจฉัยและ

การรักษาโรคท่ีเปนอยูได และโดยเฉพาะอยางย่ิงถาเปนผูปวยระยะสุดทายก็คือการชวยใหผูปวยสามารถใชชีวิต

ชวงสุดทายโดยปราศจากความทุกขทรมานและทายสุดเม่ือถึงวาระท่ีเสียชีวิตก็ปราศจากความทุกขทรมานจาก

ความปวดเชนกัน ที่สำคัญผูปวยควรมีโอกาสไดเลือกวิธีระงับปวดดวยตนเอง รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซอน

ตางๆ ไดมากสุดไมวาจะไดรบัการบำบดัดวยยาหรอืหตัถการใดๆ

หลกัการบำบดัความปวด ประกอบดวย

1. อธิบายใหผูปวยทราบถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความปวด

2. หลักการใชยาในการระงับปวด โดยอาศัยคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 3 ข้ันตอน ซ่ึงใชเปน

เกณฑสำหรับบำบัดความปวดในผูปวยโรคมะเร็ง พบวาสามารถนำมาปรับใชบำบัดความปวดท่ีเกิดกับผูปวย

โรคอืน่ ทีมี่ความปวดไดเปนอยางดี  (ตามตารางท่ี 2)

รปูที ่2 World Health Organization-Analgesic Ladder

ความปวดยังคงอยู

หรอืเพิม่ข้ึน

Severe Pain

Mild Pain

Moderate Pain

Strong opioids

± Non-opioids

± Adjuvants
Weak opioids

± Non-opioids

± Adjuvants

Non-opioids

± Adjuvants
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6. ผปูวยแตละรายมีการตอบสนองตอยาแกปวดแตกตางกันตามชนิดของความปวด  ตามตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 ชนดิของความปวด : แสดงถึงนยัของการบำบดัรกัษาดวยยา

 Nociceptive

bone, soft tissue mild, moderate non-opioid (opioid if required)

severe opioid + non-opioid

visceral mild non-opioid (opioid if required)

moderate, severe opioid ± non-opioid

Neuropathic

nerve compression opioid + corticosteroid

nerve infiltration, damage tricyclic antidepressant

or anticonvulsant

or oral local anesthetic drug

sympathetic-type pain sympathetic nerve block

Others

     raise intracranial pressure corticosteroid

     muscle spasm muscle relaxant

นอกจากน้ีแลว การบำบดัความปวดจะเปนไปตามเหตุทีก่อใหเกดิความปวด ตามตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 แสดงถึงการบำบัดความปวดตามเหตทุีก่อใหเกดิความปวด

สาเหตุที่กอใหเกิดความปวด การบำบัดชนิดเริ่มแรก การบำบัดชนิดท่ีสอง การบำบัดท่ีควรนำมาพิจารณา

ความปวดของอวัยวะใน ยาแกปวดชนิดตางๆ steroids อาจชวยได การทำ celiac plexus block

ชองทอง ชองเชิงกราน ในกรณีทีค่วามปวดเกิด สำหรับ retroperitoneal pain

หรือทรวงอก จากการกดทับของเนื้อทูม หรือ spinal block

ในกรณี pelvic pain

ความปวดในกระดูกจาก 1. ใหรงัสีรกัษาชนิด palliative Immobilization (เชน การทำ Nerve blocks

พยาธิสภาพของกระดูกโดยตรง 2. ยาแกปวด การใสหมดุยดึกระดูก)

หรือจากการแพรกระจายของ 3. non-steroidal anti-

มะเร็งจากสวนอ่ืนของรางกาย inflammatory drugs (NSAIDs) NSAIDs

อาการปวดเสียดทอง

- ทองผกู สวนอจุจาระ ยาระบาย สวนลาง

- อดุตัน, อดัแนน 1. ยาท่ีทำใหอจุจาระออน ยาแกปวด celiac plexus block

2. antispasmodics
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ตารางที่ 5 แสดงถึงการบำบดัความปวดตามเหตุทีก่อใหเกดิความปวด (ตอ)

สาเหตุที่กอใหเกิดความปวด การบำบัดชนิดเริ่มแรก การบำบัดชนิดท่ีสอง การบำบัดท่ีควรนำมาพิจารณา

ติดเช้ือ ยาแกปวด local surgery

- ลกึ ให systemic antibiotics

(รวมดวย metronidazole

ถาเปนbacteriaชนิด anarobes)

- ผวิๆ โดยไมมี cellulitis ยาฆาเช้ือกับบริเวณน้ัน

พรอมกบัทำ debridement

ปวดบริเวณเย่ือหุมปอด ยาปฏิชีวนะถาติดเชื้อและเปน ยาแกปวดถาเปนมาก NSAIDs

สภาวะท่ีเหมาะสม  intercostal block

ถาเฉพาะท่ี

Lymphedema 1. นวดเบาๆ 1. ใช intermittent steroids ถาเปนการหวนคนื

2. บรหิารอวยัวะสวนน้ัน positive pressure หรอื ของโรค

3. ใชเครือ่งรดั (ถงุ) bandaging ยาขับปสสาวะมักไมไดผล

4. ยกอวยัวะท่ีบวมใหสูงข้ึน 2. ยาแกปวด

ปวดศีรษะจาก raised steroids ยาแกปวด

intracranial pressure

กระเพาะอาหาร

- เกดิจากการระคายเคือง หยุดสารท่ีกอใหเกิดระคายเคือง ranitidine,

ยาลดกรด omperazole

- Distension simethicone

cisapride

ลำไสตรง-tenesmoid chlorpromazine diazepam nerve block

(ปวดเบง)

ปวดในแขนขาขางท่ีเกิดอัมพาต กายภาพบำบัด NSAIDs muscle relaxants

(passive movements) nerve block

7. ใชหลักการรักษาหลายวิธีรวมกัน เชน ปวดจากโรคมะเร็ง อาจตองพิจารณานำการรักษาโรคมะเร็ง

เชนการใหรังสีรักษา ผาตัด และ/หรือเคมีบำบัดไปพรอมกับยาแกปวด ปรับยาแกปวดใหเหมาะสมดวยชนิด

และขนาดยาท่ีพอเพยีงกบัการระงับปวด โดยปราศจากภาวะแทรกซอนทีร่นุแรง หรอืเปนภาวะแทรกซอนทีผ่ปูวย

สามารถรบัได พจิารณาการบำบัดรกัษาความปวดดวยวธีิอืน่ๆ ถามีขอบงชี้

8. ผูปวยท่ีมีอาการวิตกกังวลและซึมเศราตองใหการใสใจรักษาดานจิตใจไปพรอมกันถามีขอบงช้ี

9. พิจารณาใหยาเพื่อปองกัน/บรรเทาภาวะแทรกซอนท่ีคาดหมายวาจะตองเกิดข้ึนจากการบำบัดและ

ยาแกปวดท่ีใช

10. ปรับวิธีการใหยาแกปวดแกผูปวยตามสภาพของการปวยไขที่แทจริง
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ยาแกปวด (analgesics)

การเลือกชนิดยาแกปวด มาตรการพ้ืนฐานคือเลือกชนิดยาตามระดับความรุนแรงและชนิดของ

ความปวด  โดยพืน้ฐานยาแกปวดแบงได 3 กลมุใหญคือ

1. ยากลุม Non-Opioids ซ่ึงไดแก paracetamol, aspirin และ Non-Steroidal Antiinflammatory

drugs (NSAIDs)  โดย

Aspirin ขนาดยาท่ีใหคือ 300-600 มก. ทุก 4-6 ชม. เปนยาลดไขแกปวดโดยเฉพาะปวดกระดูก

ขอเสียคือ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร และยับยั้งการแข็งตัวของเลือด ไมควรใชในผูปวยที่มีโรคไตหรือการ

ทำงานของไตบกพรอง

Paracetamol ขนาดยาท่ีใหคือ 0.5-1 กรัม ทุก 4-6 ชม. แกไขแกปวดแตไมมีฤทธ์ิแกอักเสบ

ไมมีผลขางเคียงกับกระเพาะอาหาร แตถารับประทานคร้ังละมากๆ (มากเกิน 20 กรัม) จะเกิดความเปนพิษ

อยางรุนแรง

NSAIDs เปนกลุมยาแกปวดท่ีมีประโยชนมาก สำหรับใชบำบัดความปวดท่ีเกิดจากพยาธิสภาพ

ของกระดูก และความปวดท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือมีการทำลายของเน้ือเยื่อ (nociceptive pain)

ไมควรใชในผูปวยท่ีมีโรคไตหรือการทำงานของไตบกพรอง

การใช NSAIDs กลุม classical หรือ conventional (ตารางท่ี 6) ตองเฝาระวังผลขางเคียงตอระบบ

ทางเดินอาหาร การยับยั้งการจับกลุมของเกร็ดเลือด และพิษตอไต เปนตน ควรปองกันการเกิดอาการขางเคียง

ตอระบบทางเดินอาหารจากการใชยาเหลาน้ีดวยการใหยา H
2
 blocker, misoprostol, หรือ omeprazole ไป

พรอมกัน หรือเลือกใช NSAIDs กลุม selective หรือ specific COX-2 inhibitor (ตารางท่ี 6) แทน ซ่ึงพบวา

จะกอใหเกิดอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหารท่ีนอยลง สำหรับขนาดยา ระยะเวลาในการใหยา และ

ขนาดยาท่ีสูงสุดตอวันของยาแตละชนิด แสดงไวแลวในตารางท่ี 6

2. ยากลมุ Weak Opioids  ซ่ึงในประเทศไทย ยาในกลมุน้ีในปจจุบนัทีมี่ใชอยปูระกอบดวย

Codeine ในประเทศไทยเปน codeine phosphate มีความแรงประมาณ 1 ใน 10 เทาของ morphine

มีในรูปของยาเม็ดเด่ียวขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม หรือรวมกับยาชนิดอ่ืน เชน paracetamol  ในการบำบัด

ความปวดอยางตอเน่ืองนานๆ และอาจตองมีการปรับขนาดยาใหเพิ่มข้ึน จึงไมแนะนำใหใชยาแกปวดท่ีมียา

แกปวดผสมกันหลายชนิดในเม็ดเดียวกัน ขนาดเพดานยา (ceiling dose) สูงสุดคือ 135 มก. รับประทานทุก

3-4 ชม. ในทางปฏิบัติถาผูปวยไดรับยา 60 มก. ทุก 4 ชม. แลวไดผลการบำบัดไมดีเทาท่ีควร ก็ควรพิจารณา

ปรับไปใชยาในกลุม strong opioid แทนจะมีความเหมาะสมกวา adverse effect ของ codeine ก็เชนเดียวกับ

morphine เชนทองผูกแตอาจไมรุนแรงเทา อยางใดก็ตามยาระบายก็ควรส่ังใหผูปวยบริโภครวมไปดวยทุกวัน

พรอมเฝาระวัง ไมใหเกดิภาวะทองผกูข้ึน

Tramadol เปนยาที่ไดจากการสังเคราะห ออกฤทธิ์ที่บริเวณประสาทสวนกลาง มีคุณสมบัติ

ในการแกปวดท้ังของ opioid และ non-opioids โดยคุณสมบัติดาน non-opioids มาจากการท่ีไปสกัดก้ันการ

reuptake serotonin และ noradrenalin สำหรับคุณสมบัติทางดาน opioid นั้น tramadol  จะไปออกฤทธ์ิที่
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mu opioid receptors คลายกับ morphine โดยมฤีทธ์ิในการแกปวดเทียบเทา 1 ตอ 6,000 เทาของ morphine เทาน้ัน

ขนาดยา tramadol  ทีแ่นะนำใหใชเพือ่การแกปวด คือ 50-100 มก. รบัประทานหรือฉดีเขากลาม ใตผวิหนงัหรอื

เขาเสนเลือดดำชาๆได ทุก 6-8 ชม. ถาหากผลของการแกปวดไมดีเทาที่ควร การเพิ่มขนาดยานอกจากจะไมเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแกปวดอาจเพ่ิมถึงอาการขางเคียงมากข้ึน จึงควรพิจารณาปรับเปล่ียนไปใช strong opioids

ชนิดใดชนิดหน่ึงแทน

ตารางที ่6 ตวัอยาง NSAIDs ทีน่ยิมใชในประเทศไทย

Classical NSAIDs

Aspirin 300-600 4-6 3,600 มีในรูป sustained release

Ibuprofen 200-400 6-8 1,600 เริม่ดวย 500 มก.

Naproxen sodium 275 12 1,100 เกิดภาวะแทรกซอนไดบอย

Indomethacin 50-100 6-12 200

Diclofenac potassium 15-50 8 150

Piroxicam 10-20 24 20

Tenoxicam 10-20 24 20

Selective COX-2 Inhibitors

Meloxicam 75-15 24 15

Nimesulide 100-200 12 400

Specific COX-2 Inhibitors

Celecoxib 100-200 12 400

Etoricoxib 60-120 24 ไมแนะนำใหใชตอเนือ่ง

นานเกิน 10 วนั

Parecoxib 20-40 6-12 มีรปูแบบยาฉีดเทาน้ัน

ชื่อยา
ขนาดยา

(มก.)
ระยะเวลา

(ชม.)

ขนาดสูงสุด
ตอวนั (มก.)

หมายเหตุ

3. ยากลุม Strong Opioid เปนยาที่ใชสำหรับบำบัดความปวดท่ีรุนแรง อาจถูกนำมาใชเปนยาเด่ียว

หรอืรวมกับยาแกปวดชนิดอ่ืนท่ีนยิมใชจะเปนกลมุ mu agonist อาทิเชน morphine, methadone, pethidine และ

fentanyl เปนตน  นอกจากนี้ยังมียาในกลุม agonist-antagonists เชน nalbupine, pentazocine และกลุม partial

agonists เชน buprenorphine เปนตน  ซ่ึงยาในสองกลมุหลงัมีคุณสมบัติทีไ่มเหมาะกบัการนำมาใชบำบดัความปวด

โดยเฉพาะถาเปนความปวดท่ีตองใชยาอยางตอเนือ่งยาวนาน แตกพ็บมกีารนำมาใชกนัอยางแพรหลาย

3.1 กลุม Mixed Agonist-Antagonists

- nalbuphine มีขนาดยาท่ีใหฤทธ์ิแกปวดดวยชวงท่ีแคบ (ceiling effect)

- pentazocine นอกจากมี ceiling effect ยงัมีฤทธ์ิเปน sigma receptor agonist อาจมีผลในดาน

dysphoria, psychomimetic และ confusion  ทำใหไมเหมาะกับการนำมาใชบำบัดความปวด



โรงพยาบาลสงฆ  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 33

3.2 กลมุ Partial Agonists เชน buprenorphine  ปจจุบนัประเทศไทยมีเฉพาะยาในรูปแบบอมใตลิน้

ทำใหยาน้ีไมสามารถใชไดกับผูปวยท่ีตอมน้ำลายถูกทำลาย เชนกรณีไดรับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ

ผปูวยรางกายขาดน้ำ หรอืล้ินมีพยาธิสภาพ

3.3 กลมุ Agonists

3.3.1 Pethidine ในประเทศไทยมีเฉพาะยาฉีด มีฤทธ์ิในการแกปวดคอนขางส้ันประมาณ

2-3 ชม. เทาน้ัน (คาครึง่ชวีติอยทูี่ 1.5-2 ชม.) ทำใหตองฉีดยาแกผปูวยทุก 2-3 ชม. pethidine ถกูสันดาปในรางกาย

ไดสาร norpethidine ซ่ึงสะสมในรางกายไดนาน โดยมีคาคร่ึงชีวิตในรางกายคนปกตินานถึง 17 ชม. ข้ึนไป

แตถาเปนผูปวยท่ีไตทำงานผิดปกติ norpethidine จะสะสมในรางกายไดยาวนานข้ึน ทำใหผูที่ใชยาน้ีอยาง

ตอเน่ืองยาวนาน มีการสะสมสารน้ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และถาสะสมมากเกินกวา 200-300 มก. พบวากอใหเกิด

อาการไมพึงประสงคมากมาย เชน tremors, multifocal myoclonus, agitation และ convulsion เปนตน จึง

ไมแนะนำใหใช pethidine ในการบำบัดความปวดท่ีตองใชยาอยางตอเนื่องยาวนาน และในกรณีจำเปนจริงๆ

ควรพิจารณานำมาใชบำบัดเปนยาชนิดสุดทาย

3.3.2 Methadone เปน opioid ที่ถูกสังเคราะหข้ึนมา มีคุณสมบัติเปน mixed mu และ delta

opioid agonist เปนยาท่ีมีฤทธ์ิดานเปน NMDA receptor antagonist ในประเทศไทยมีทั้งชนิดรับประทานและ

ยาฉีด methadone ถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดเปนอยางดีทางกระเพาะอาหารและลำไส ขนาดยาในรูปแบบ

รับประทานท่ีออกฤทธิ์แกปวดท่ีเทียบเทากับยาฉีด ไมวาจะใหทาง subcutaneous หรือ intramuscular จะมี

ปริมาณมากเปนสองเทา methadone ออกฤทธ์ิไดนานกวา morphine โดยออกฤทธ์ิแกปวดไดนาน 6-8 ชม.

methadone มีคุณสมบัติคลาย morphine ตรงท่ีไมมี ceiling effective dose จึงไมมี maximum dose แตผลพวง

จากการสันดาปในรางกายคือ normethadone ซ่ึงสามารถสะสมในรางกายไดนานนับสิบๆ ชั่วโมง โดยมีฤทธ์ิกด

การหายใจแตไมมีฤทธ์ิดานการแกปวด จึงพบมีปญหาโดยเฉพาะกับการนำมาใชกับผูปวยที่รางกายออนแอหรือ

สูงอายุ และยิ่งถามีการทำงานของไตผิดปกติ พบวา normethadone จะสะสมในรางกายไดนานย่ิงข้ึน อาการ

ขางเคียงน้ีจะเกิดข้ึนหลังจากไดรับยาอยางตอเน่ืองประมาณ 4-14 วัน หากตองใชยาชนิดน้ีตองเฝาระวังผล

ขางเคียงน้ีอยางใกลชดิ ขนาดยา methadone สำหรบัผทูีไ่มเคยไดรบัยากลมุน้ีมากอนและรางกายแข็งแรง โดยมาก

จะเร่ิมดวยการใหรบัประทานยาขนาด 5-10 มก. ทกุ 6 ชม. ใน 3 วนัแรก หลงัจากท่ีปรบัไดขนาดยาท่ีเหมาะสม

ตอการระงับปวดท่ีเปนอย ูชวงเวลาของการใหยาแตละขนานอาจสามารถขยายใหเปนทุก 8 ชัว่โมงอยางตอเน่ือง

หรือนานกวาน้ีตามการสนองตอบของผูปวยแตละราย

3.3.3 Morphine เปนยาท่ีไมใชยาแกปวดสารพัดนึก ไมใชยาแกปวดท่ีดีสมบูรณแบบ แต

ถูกนำมาใชเปนยาหลักในการบำบัดความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง morphine มีทั้งในรูปแบบรับประทาน

และยาฉีด โดย morphine ทีไ่มไดรบัการปรุงแตงจะออกฤทธิใ์นรางกายคนปรกติทกุ 4 ชัว่โมง ไมวาจะบริหารยา

โดยทางรับประทานหรือฉีด และขนาดยารับประทานจะมีขนาด 3 เทาของยาฉีด ถาหากตองการการออกฤทธ์ิ

แกปวดท่ีเทาเทียมกัน 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 ผปูวยทีมี่ปญหาดานการกลืนยา ซ่ึงอาจบริหารยาไดหลายวธีิ เชน continuous infusion, intermittent

dosing หรือใหผูปวยควบคุมการใหยาแกปวดดวยตนเอง (patient controlled analgesia-PCA)  นอกจากน้ัน

ในบางโอกาสอาจพิจารณาฉีด morphine เขาทาง epidural หรือ intrathecal สำหรับบำบัดความปวดท่ียากติดตอ

การควบคุมหรือตองการผลการบำบัดท่ียาวนานกวาปกติโดยใชปริมาณยาจำนวนไมมาก ที่สำคัญ morphine

ทีใ่ชฉดีในรปูแบบนีต้องเปน morphine sulphate solution  ปลอดสาร preservative

ในการบำบัดความปวดชนิดเร้ือรงัท่ีจำเปนตองใช opioid morphine จะถูกเลอืกเปนยาชนิดแรกสำหรบั

การบำบัดความปวดอยางตอเน่ืองและผูปวยไมมีปญหาดานการกลืน และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

แนะนำใหใช morphine  รปูแบบรับประทาน โดยเฉพาะผปูวยท่ีปวดจากโรคมะเร็ง ภมิูคมุกันบกพรอง

ปจจุบนัมี morphine ชนดิรับประทานท่ีออกฤทธ์ิไดยาวนานในประเทศไทยอยู 2 ชนดิคือ

- morphine sulphate tablet (MST®) ขนาด 10, 30, 60 มก. เร่ิมออกฤทธ์ิหลงัรบัประทานยา 1-1� ชม.

มีระยะเวลาการออกฤทธ์ินาน 12 ชม. หามหัก บด ทำใหแตกหรือเค้ียวเม็ดยาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำใหคุณสมบัติ

ดาน sustained release เสียไป ในผูปวยบางรายระยะเวลาของการออกฤทธ์ิของ MST®  อาจส้ันกวาท่ีกำหนด

เน่ืองจากเภสัชจลนศาสตรของยาในผูปวยแตละคนอาจแตกตางกันไป เชน ในผูปวยบางรายอาจมีระยะเวลาของ

การออกฤทธิ ์MST® ประมาณ 8-9 ชม.  ผปูวยจะเร่ิมมีความปวดกลับมาท่ีชัว่โมงท่ี 10 ในกรณีเชนนี ้ทำใหตอง

ให MST®  ทกุ 8-9 ชม. เปนตน

- Kapanol® ขนาด 20, 50 และ 100 มก. เร่ิมออกฤทธ์ิหลงัรบัประทานยา 2-4 ชม. มีระยะเวลาของการ

ออกฤทธิ์ตอเนื่อง 24 ชม. โดยเปนรูปแบบยาเม็ดขนาดเล็ก (tiny granules) บรรจุในแคปซูล ยาเม็ดขนาดเล็กนี้

สามารถนำออกจากแคปซูลแลวผสมในอาหารเหลวท่ีเย็นสำหรับผูปวยท่ีกลืนยาลำบาก หรือผสมในน้ำเย็น

แลวกรอกใสทอใหอาหารของผปูวยทีมี่ขนาดเสนผาศูนยกลางโตกวา 16 Fr. เชนเดียวกันท่ี tiny granules ไมอาจ

ทำใหแตกหรือบดกอนใหผบูรโิภค  มิฉะน้ันคุณสมบัติในการออกฤทธ์ิไดนาน 24 ชม. จะถูกทำลายไปเชนกนั

ในการใชยากลุม opioids บางคร้ังอาจตองปรับเปล่ียนชนิดยาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การปรับจาก

opioid ชนิดหน่ึงไปเปนอกีชนิดหน่ึงจะใช  ตารางสำหรับเปรียบเทียบตามตารางท่ี 7

3.3.4 Fentanyl เดิมมีเฉพาะยาฉีดเทาน้ัน มีคุณสมบัติคลาย morphine ตรงท่ีเปน mu agonist

ปจจุบันไดพัฒนานำเอา fentanyl  มาอยูในแผนท่ีเปน matrix form มีชื่อการคาวา Durogesic® ในประเทศไทย

มีขนาด 12, 25 และ 50 ไมโครกรมั/ชัว่โมงเทาน้ัน โดยยา fentanyl ในแตละแผนยาสามารถเขาสรูางกายผานทาง

ผิวหนังอยางตอเน่ืองได 3 วันในผูปวยปกติทั่วไป  ยกเวนผูปวยจำนวนหน่ึงซ่ึงมีไมมาก อาจตองมีการเปล่ียน

แผนยาทุก 2 วัน ผิวหนังท่ีปดแผนยาตองไมเปนแผล ไมมีการอักเสบ การเตรียมความสะอาดผิวหนังสำหรับ

ปดแผนยาไมยุงยาก ใชผาชุบน้ำบิดใหหมาด เช็ดใหสะอาดซับใหแหงก็เพียงพอ ถาผิวหนังมีขนใหใชกรรไกร

เล็มท้ิงหามใชมีดโกน การมีรอยขีดขวนจะทำใหการดูดซึมยาผิดไปจากปกติ  แผนยาควรสลับสับเปล่ียนบริเวณ

ผิวหนังท่ีปด ไมควรปดบริเวณเดิมอยางตอเน่ือง การปรับเปล่ียนจาก opioid ชนิดอ่ืน มาเปน fentanyl ใหเทียบ

จากตารางท่ี 7 และ 8
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ตารางที่ 7 เปนตารางที่ใชเปรียบเทียบขนาดของยากลุม  opioid  ที่มีใชในประเทศไทยกับขนาดยา morphine

ทีอ่อกฤทธิแ์กปวดไดเทาเทยีมกนั

Duration Oral morphine* SC.,IM. Morphine*

(hour) equivalent (4h) equivalent (4h)

Codeine (oral) 30  mg 3-5 3.5 mg 1-1.5 mg

Tramadol (oral, inj) 50 mg 5-6 5 mg 1.5 mg

Pentazocine (oral) 25 mg 2-3 5 mg 1.5 mg

50 mg 10 mg 3 mg

Buprenorphine (SL) 0.2 mg 6-8 10 mg 3 mg

Pethedine (inj) 50 mg 2-3 15 mg 5 mg

Methadone (inj) 5 mg 8-48 15 mg 5-7.5 mg

Fentanyl (inj) 100 mcg 1-2 20 mg 7.5 mg

Fenanyl (transdermal) 25 mcg 48-72 7.5-22.5 mg 1.5-3.75 mg

DoseDrugs

* เปน morphine ชนดิออกฤทธ์ิทกุ 4 ชม.

SL  =  sublingual ; inj  =  injection ; IM  =  intramuscular ; SC  =  subcutaneous

ตารางที่ 8 แสดงถึง equianalgesic dose สำหรับใชปรับเปลี่ยน morphine ชนิดฉีดหรือรับประทานใหเปน

transdermal fentanyl หรอืจาก transdermal fentanyl  มาเปน morphine ชนดิฉีดหรือรบัประทาน

Oral 24 hours IM 24 hours Transdermal
Morphine (mg/day) Morphine (mg/day) Fentanyl (mg/h)

20 - 44 7 - 14 12

45 - 134 15 - 44 25

135 - 224 45 - 75 50

225 - 314 76 - 105 75

315 - 404 106 -135 100

405 - 494 136 -165 125

495 - 584 166 - 195 150

585 - 674 196 - 225 175

675 - 764 226 - 255 200

765 - 854 256 - 285 225

855 - 944 286 - 315 250

945 - 1034 316 - 345 275

1034 - 1124 346 - 375 300
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อาการขางเคียงจากการใช opioid  และการแกไข

อาการขางเคียงจากการใช opioid ทีพ่บไดบอยคือ ทองผูก งวงนอน คล่ืนไส delirium และ myoclonus

1. อาการทองผูก เกิดจากการกระตุนตอ mu receptors ทั้งท่ีระบบประสาทสวนกลางและท่ีทางเดิน

อาหาร ทำใหการบบีตัวของลำไส (peristalsis) ของทางเดินอาหารลดลง เพิม่การดูดน้ำกลับท่ีทางเดินอาหารดวย

อาการทองผูกจะคงอยูตลอดเวลาที่ยังมีการใช opioid  ดังน้ันจึงตองใหยาระบายไปพรอมดวยเสมอซึ่งประกอบ

ดวยกลมุ stimulant laxatives เชน bisacodyl, sennosides กลมุ stool softeners เชน docusate แตไมแนะนำใหใช

ยากลมุ bulk foming เชน methyl-cellulose  สำหรบั magnesium hydroxide (MOM) ทีใ่หผปูวยรบัประทานขนาด

30-60 มล. กอนนอนนัน้  ไมควรใชถาผปูวยมกีารทำงานของไตบกพรอง  และถาหากไมถายเกนิ 3 วนั  ควรทำการ

สวนอุจจาระและถายงัถายไมออกอาจตองชวยทำ digital evacuate  ตองเฝาระวงัภาวะ fecal impaction ดวย

ขอแนะนำสำหรับผูปวยท่ีตองใชยา opioid คือใหด่ืมน้ำอยางนอยวันละ 2-3 ลิตร เพิ่มการรับประทาน

อาหารท่ีมีกาก ใยพชื รวมถึงการออกกำลังกาย ถาสามารถทำได

2. อาการงวงนอน อาจเกิดข้ึนในชวง 2-3 วนัแรก การปองกันก็โดยการเร่ิมดวยขนาดยา opioid ขนาด

นอยสุดท่ีสามารถควบคุมความปวดได โดยเฉพาะในผูสูงอายุและผูที่มีการทำงานของไตบกพรองอาจตอง

ขยายเวลาของการใหยาแตละขนานใหหางกวาปกติในกรณีท่ีตองใหบริโภคยาอยางตอเน่ือง ในกรณีที่ตองปรับ

เพิม่ขนาดยา opioid ใหปรบัเพิม่ครัง้ละไมมาก ประมาณรอยละ 25-50 ของยาขนานเดิม แตถาหากผปูวยยงัมีอาการ

งวงนอนมากหลงัการใหยา opioidไปแลว 1-2 สัปดาห  กค็วรประเมนิหาสาเหตุอืน่ เชน จากยาชนดิอืน่ท่ีใชรวม

กันมีฤทธ์ิทำใหงวงมากข้ึน ภาวะ calciumในเลือดสูงกวาปกติ ภาวะติดเช้ือ ภาวะรางกายขาดน้ำ (dehydrate)

ภาวะ electrolyte imbalance  และการมีพยาธิสภาพในระบบประสาทสวนกลางและใหการแกไขถาพบสาเหตุ

3. อาการคล่ืนไส  เกดิจากการกระตนุตอ mu receptors และ/หรอื chemoreceptor trigger zone (CTZ)

โดยทัว่ไปอาการนีจ้ะคงอยไูมนาน (ประมาณ 1-2 สัปดาห) ควรใหยาแกคลืน่ไสอาทเิชน metochlopramide  การ

ใหยาน้ีควรใหตอเน่ืองขนาด 5-10 มก. IV, IM ทกุ 6 ชม. หรอื 10 มก. รบัประทานทุก 6 ชม. หรอื haloperidol

0.5-10 มก. รับประทานทุก 6-8 ชม. การใหยาท้ังสองชนิดน้ีตองระวังอาการขางเคียงดาน extrapyramidal side

effects ถาหากอาการคล่ืนไสรุนแรงและอยูนานเกิน 1-2 สัปดาห  อาจตองพิจารณาเปลี่ยนชนิดของ opioid ถา

หากทำได หรือใหยาแกคล่ืนไสในกลมุ 5HT
3
 antagonist เชน ondansetron ขนาด 3 มก. ทกุ 8 ชม. หรอื granisetron

2 มก. วนัละครัง้

4. Delirium อาการมึนงง สับสน ความจำเส่ือม สมองไมแจมใส สติปญญาถดถอย เชื่องชา เพอ

ฝนเฟอง ฯลฯ อาจเกิดจากภาวะของการมี cognitive failure หลังไดรับยา opioid อยางตอเนื่องยาวนาน

อยางไรก็ตาม การประเมินหาสาเหตุอื่นท่ีเปนตัวตนเหตุของการเกิด delirium ก็ตองกระทำ เชน ภาวะ calciu

ในเลือดสูงกวาปรกติ มีการไดรับยาจิตประสาทชนิดอ่ืน โดยเฉพาะยาท่ีมีฤทธ์ิดาน anticholinergic effects

รวมถึงส่ิงท่ีขาดไมไดคือการขจัดขอสงสัยของการมีการกระจายของเนื้อทูมมายังประสาทสวนกลางในผูปวย

โรคมะเร็ง การแกไขก็โดยการรักษาแกไขส่ิงผิดปรกติถาคนพบ การเปล่ียนชนิด opioid ถาหากทำไดก็เปน

อีกมาตรการท่ีควรนำมาลองใช haloperidol 0.5-2 มก. รับประทานทุก 4-6 ชม. หรือยา neuroleptic ชนิดอ่ืน

อาจชวยบรรเทาอาการ delirium ไดเชนกนั  แตตองระวังการเกดิ extrapyramidal side effects
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5. Myoclonus มักพบในผูปวยท่ีรับประทาน morphine เพื่อการบำบัดความปวดอยางตอเน่ือง

ยาวนาน  ยาท่ีบรรเทาอาการ myoclonus ประกอบดวย baclofen, diazepam, midazolam และ sodium valporate

แตยาเหลาน้ีตางก็มี side effects  จึงตองใชอยางระมัดระวัง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงการพิจารณาปรับเปลี่ยน

ไปใช opioid ตัวอืน่  อาจมีความเหมาะสมกวาถากระทำได

6. อาการขางเคยีงอืน่ ทีอ่าจพบไดบาง อาทิเชน

- คันตามตัว การใหยากลุม antihistamines ธรรมดาอาทิเชน chlorphenilamine ขนาด 4 มก.

รับประทานทุก 4-6 ชม.

- กดการหายใจ โปรดจำไววา opioid โดยเฉพาะกลุม mu agonists ซ่ึงมีฤทธ์ิกดการหายใจนั้นจะ

กดการหายใจก็ตอเม่ือไดยามากเกินความตองการ  เนื่องจากความปวดเปนตัวกระตุนตอศูนยควบคุมการหายใจ

ในประสาทสวนกลาง และมีชวงหางของขนาดยากับการเปนพิษท่ีคอนขางกวาง จะเห็นไดวามีการบริหารยา

morphine ในรปูแบบ immediate release เปน 2 เทาตัวของขนาดยาท่ีผปูวยบรโิภคทกุ 4 ชม. ในชวงเวลากลางคืน

เพ่ือไมตองปลุกผูปวยใหต่ืนข้ึนมารับประทานยาในขนานกลางดึก และไมพบวาผูปวยกลุมน้ีมีการเสียชีวิต

ในชวงเวลากลางคืนสูงกวากลางวัน หรือเสียชีวิตจากมีการกดการหายใจในชวงกลางคืน อยางไรก็ตามเม่ือมี

ภาวะกดการหายใจเกิดข้ึน ถาผูปวยมีภาวะของการหลับลึก ความดันเลือดตก และอัตราการหายใจต่ำกวา 8 ครั้ง

ตอนาที กต็องแกฤทธ์ิการกดการหายใจทันที ดวยการให Naloxone 0.4 มก. ผสมใน normal saline ใหเปน 10 มล.

ฉีดเขาทางเสนเลือดดำชาๆ ถาสัญญาณชีพและความรูสึกตัวกลับคืนปรกติก็หยุดการแกไข การใหยา Naloxone

เกินกวาน้ีอาจทำใหไปทำลายฤทธ์ิ opioids ในรางกายลงอยางเฉียบพลัน ผูปวยอาจเกิดภาวะปวดข้ึนอยางรุนแรง

รวมถึง withdrawal syndromes อื่นๆ  สำหรับผูปวยที่ไดบริโภคยา morphine กลุม sustained หรือ controlled

release preparations  หลังผูปวยไดรับการแกไขเขาสูภาวะปกติ อาจตองใหการเฝาระวังตอ เน่ืองจากยังมียาใน

รางกายซ่ึงยังออกฤทธิ์อยางตอเนื่องตามคุณสมบัติของยาแตละชนิดท่ีใช

กลมุยาเสรมิ (Co-analgesics หรอื adjuvant analgesics)

ยากลุมน้ีไมไดผลิตข้ึนมาเปนยาแกปวด แตตอมาพบวาใชบำบัดรวมกับยาแกปวดบางกลุม หรือ

ใชบำบดัความปวดบางชนิดแลวพบวาไดผลการบำบดัความปวดท่ีเปนอยดีูข้ึน อาทิเชน neuropathic pain อาการ

ปวดศีรษะจากเน้ือทูมทำใหความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมสูงข้ึน อาการปวดจากมีการกดทับไขสันหลัง อาการ

ปวดเม่ือยกลามเน้ือ เปนตน  ยาในกลมุน้ีทีใ่ชกนัแพรหลายในปจจบุนัประกอบดวย

1. Antidepressants ที่สำคัญไดแกกลุม conventional tricyclic antidepressants เชน amitriptyline,

nortriptyline, imipramine, desipramine, doxepine เปนตน ยากลมุน้ีพบวาไดผลดใีนการบำบัด neuropathic pain

บางชนิด เชนมี burning sensation ขนาดยาท่ีใชนอยกวาท่ีใชสำหรับบำบัดอาการซึมเศรา นอกจากน้ียากลุมน้ี

ยงัชวยทำใหผปูวยมอีารมณดีข้ึน รวมถงึนอนหลับไดดีข้ึน

2. Anticonvulsants ไดแก carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin,sodium valproate, clonazepam,

lamotrigine, gabapentin และ pregabalin  ยาเหลาน้ีพบวาใชไดผลดีในผูปวยท่ีมี neuropathic pain ชนิด sharp,

shooting หรอื lancinating sensation
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3. Steroids ใชระงับปวดไดอยางดี โดยเฉพาะในกรณีความปวดเกิดจาก acute spinal cord compression,

acute increased intracranial pressure นอกจากน้ียังพบไดผลดีในกรณี severe bone pain ปวดจากมี soft tissue

swelling หรือ infiltration ยาท่ีใชไดแก dexamethasone และ prednisolone  สำหรับขนาดยาและระยะเวลาท่ีใช

ข้ึนกับผลของการรักษา

นอกจากนี้ยังมียากลุมอื่นๆ อาทิเชน muscle relaxants, antispasmodic drugs,psychotropic drugs,

antibiotics  ซ่ึงตางพบวามีบทบาทในการชวยลดความปวด  ถามีขอบงชี้

สำหรบัขนาดยาและขอบงช้ีของยากลมุ co-analgesics drugs  แสดงไวในตารางท่ี 9

ตารางที ่9 Co-analgesics หรอื Adjutants drugs  ทีใ่ชบอย

กลุมยา ขนาดยาในผูใหญ การบริหารยา ขอบงชี้

Anticonvulsants

Gabapentin 900 - 3,600 มก. PO. Neuropathic pain

Pregabalin 150 - 600 มก. PO. โดยเฉพาะ lancingting

Carbamazepine 200 - 1,600 มก. PO. หรอื paroxysmal pain

Oxcarbazepine 300 - 2,400 มก. PO.

Clonazepam 1 - 8 มก. PO.

Phenytoin 300 - 500 มก. PO.

Antidepressants

Amitriptyline 10 - 150 มก. PO. Neuropathic pain

Nortriptyline 10 - 100 มก. PO.

Imipramine 20 - 100 มก. PO.

Desipramine 25 - 300 มก. PO.

Trazodon 50 - 225 มก. PO.

Muscle relaxants

Orphenadrine 75 - 200 มก. PO. พบวาชวยในการบำบัด

Toperizone 50 มก. PO. ความปวดท่ีเกิดกับ

Methocarbamol 4,000 - 6,000 มก. PO. กลามเน้ือและกระดูก

Chlorzoxazone 1,500 - 3,000 มก. PO. ในบางคร้ัง

Corticosteroids

Dexamethasone 16 - 90 มก. PO. หรอื IV ความปวดจากการรกุล้ำ

ของเน้ือทูมเขาไปในเน้ือเย่ือ

Prednisolone 40 - 100 มก. PO. ของประสาท มีการเพิม่

ความดันในกะโหลกศีรษะ

มีการกดทับไขสันหลงั
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กลุมยา ขนาดยาในผูใหญ การบริหารยา ขอบงชี้

ตารางที ่9 Co-analgesics หรอื Adjutants drugs  ทีใ่ชบอย  (ตอ)

ยากลุมน้ียังชวยในการเจริญ

อาหาร ลดอาการอาเจียน

และมีอารมณดีข้ึน

Local anesthetics

Mexiletine 450 - 600 มก. PO. Neuropathic pain

Neuroleptics

Methotrimeprazine 15 - 100 มก. PO.

Fluphenazine 1 - 10 มก. PO.

Other drugs for neuropathic

pain

Baclofen 20 -120 มก. PO. Neuropathic pain

Calcitonin 50 - 100 IU ฉีดเขาใตผิวหนัง,

เขากลามหรือพน

บนผวิ เย่ือบุจมูก

Clonidine 0.1 - 0.6 มก. PO. หรอืปดบน

Capsaicin (topical) ผวิหนงั ทาผวิหนงั

Anticholinergics

Glycopyrolate 2 - 6 มก. PO. ความปวดจากลำไสอุดตัน

Antispasmodic

Hyoscine 10 มก. PO. ความปวดจากการหดเกร็ง

ของลำไส ทอไต ปสสาวะ

Psychostimulants

Caffeine 50 - 100 มก. PO. ลดภาวะงวงนอนจากผล

Methylphenidate 10 - 15 มก. PO. ขางเคียงของกลมุ opioid

Dextroamphetamine 5 - 10 มก. PO.
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ผูปวยที่อยูในการดูแลแบบประคับประคอง พบมีอาการอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีกอใหเกิดท้ังความทุกข

ความทรมานกับตัวผูปวย ครอบครัว  รวมถึงบุคลากรท่ีเขาใหการชวยเหลือดูแลจากสหวิชาชีพทางการแพทย

โดยเฉพาะเม่ือเขาสูวาระสุดทายของชีวิต โดยเฉพาะในชวงเวลาสัปดาหสุดทายหรือวันทายๆ กอนท่ีจะเสียชีวิต

จะมีการเปล่ียนแปลงของอาการตางๆ มากมาย การใสใจ การเขาชวยเหลืออยางทันทวงที ตามความเหมาะสม

ของระยะปวยไข การพยากรณโรคจะสามารถชวยใหผูปวยเหลาน้ีสามารถตายจากไปอยางไมทุรนทุราย ชวยให

ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย รวมถึงผูชวยเหลืออื่นเกิดความสบายใจ ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึงอาการ

ตางๆ ทีพ่บบอย  รวมถึงการเขาชวยแกไข  ควบคุมอาการพอเปนสังเขปดังน้ี

อาการหอบเหนือ่ย ( Dyspnea )

ผูปวยที่มีอาการหอบเหน่ือย ควรประเมินอาการวามีโรคอ่ืนเขามาเก่ียวของหรือไม  โดยเฉพาะปอด

อกัเสบ (pneumonia) กบัวณัโรค (tuberculosis) ใหการรกัษาปอดอักเสบ (pneumonia)  ถาผปูวยมีอาการรุนแรง

ผูปวยมักตอบสนองตอการรักษาไดอยางดี  ในกรณีที่ผูปวยมีอาการไอมานานกวา 2 สัปดาห  ใหสงเสมหะ

ตรวจเชื้อวัณโรค ถาผลเสมหะเปนบวก ใหการรักษาเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ  สำหรับผูปวยที่เคยไดยารักษา

วัณโรคอยูแลวใหการรักษาตอไป

การรกัษาท่ีชวยบรรเทาอาการรวมอืน่ไดแก การใหรงัสีรกัษา การใหเคมีหรอืฮอรโมนบำบดั, thoraco-

centesis, pleurodesis, bronchodilators, diuretics, steroids, transfusions

การใหยาขยายหลอดลม ใช Metered-dose inhaler (MDI) (ชนิดมือถือ) หรือใช nabulizer จนผูปวย

ไมสามารถใชไดหรือจนหายใจต้ืนหรือลำบากจึงหยุด

การดูแลตามอาการ แบงออกเปน

1. ผูปวยที่มีอาการแตพยากรณโรควาสามารถอยูไดหลายสัปดาหจนถึงหลายเดือน ใหการรักษาตาม

อาการ

ใชเครือ่งชวยหายใจเปนคร้ังคราว (CPAP, BiPAP)  ในรายท่ีอาการหนกัแต reversible

ให  O
2
  ถามีอาการ hypoxia

benzodiazepine  สำหรบัผปูวยท่ีมีอาการวิตกกังวล

opioids  สำหรบัอาการไอและหอบรุนแรง

การรกัษาโดยไมใชยา ไดแก พดัลม ใหอยใูนท่ีอากาศเย็น การลดภาวะเครยีด การชวยใหผอนคลาย

การใหความร ูการดูแลทางดานจิตใจของผปูวย
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ถาการปฏิบติัในชวงน้ีไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ จะพบวา

อาการหอบจะดีข้ึน

ลดความกังวลของผูปวยและญาติ

ลดภาระของผดููแล

เพิ่มความสัมพันธระหวางผูปวยกับผูดูแล

สงเสรมิคุณภาพชวีติ มีชวีติท่ีมีความหมาย

2. ผปูวยในระยะสุดทาย (Terminal stage)

เชน ผปูวย COPD มะเร็งปอด  ผปูวย HIV/AIDS ทีมี่ปญหาทางปอด

ให morphine ทางรับประทานดวยขนาดยาไมมากจะชวยลดอาการหอบเหน่ือยในวาระสุดทาย

ผปูวยทีไ่มเคยได morphine  สำหรบับำบัดอาการปวดใหเร่ิมดวยขนาดยา 2.5 mg. รบัประทาน

ทุก 4 ชม.

ผูปวยที่ได morphine อยูแลวใหเพิ่มขนาดยาข้ึนไป 25% ถายังไมตอบสนองใหเพิ่มข้ึนไดอีก

25% ของยาขนานปกติ

ถามีอาการ heart failure ให furosemide 40 mg.

ให small dose diazepam.

ถาเสมหะมาก ให hyoscyamine, atropine, scopolamine

การดูแลท่ัวไปสำหรับผูปวยท่ีมีอาการหอบเหน่ือย

ชวยผูปวยใหนั่งในทาท่ีสบายท่ีสุด

ใชหมอนชวยหนุนหลัง

เปดหนาตางใหไดอากาศบริสุทธ์ิ

พัดดวยพัดกระดาษหรือพัดผาท่ีสะอาด

ใหด่ืมน้ำอนุบอยๆ (จะชวยละลายเสมหะดวย)

อาการไอ

ถามเีสมหะมาก

ใชการหายใจดวยการพนละอองน้ำ (steam)

การทำ postural drainage

อาการไอ

ถาไมมากใหดมสารระเหย เชน น้ำผ้ึง มะนาว Eucalyptus

ถาไอมาก ไอแหงๆ ให codeine 5-10 mg. รบัประทานวันละ 4 คร้ัง (ทกุ 6 ชม.) หรอืถาไมตอบสนอง

ใช morphine 2.5-5 mg. รบัประทานทุก 4 ชม.
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อาการสับสน (Delirium)

ประเมินอาการท่ีอาจรวมกับภาวะอ่ืนๆ 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  ซ่ึงอาการจะไมดีข้ึนและมักจะมีอาการมากข้ึนเร่ือย ๆ

การรกัษาอาการ Delirium ที่มีอาการมาก

ให haloperidol 0.5 - 1 mg. ทุก 1 ชม. จนกระท่ังอาการดีข้ึน maximum dose ไมควรเกิน

10-15 mg. ในผสููงอายุ

ให lorazepam 0.5 - 2 mg. ทกุ 4 - 6 ชม.  ถาผปูวยยงัมีอาการ Agitate

ในรายท่ีมีอาการนอยให haloperidol 0-5-1 mg. วนัละ 2 ครัง้

ผปูวยระยะสดุทาย (Terminal stage)

ใหครอบครัวไดเขามามีสวนรวมในการชวยเหลอืค้ำจุน (Family support)

ใหการควบคมุอาการ (Symptom control)

เพิม่ขนาดของ  haloperidol, other major transquilizer

เพิม่ขนาดของ lorazepam

ลดขนาดของยา ถาไต, ตับวาย (renal, hepatic failure)

ใชยา transquilizer ทางทวารหนัก (rectal) ได

ถอดส่ิงท่ีไมจำเปนอืน่ๆออกจากการบำบัด เชน ยาหรือทอทีไ่มจำเปน

ใหความรแูกครอบครวั ผชูวยใหการดูแล

อาการวติกกงัวล  (Anxiety)
การดูแลผูปวย

ใหความม่ันใจวาผูปวยไดรับการดูแลอยางดี

รบัฟงอาการเจ็บไข ใหเวลาพดูคุยปญหา

ใชการฟงเพลง หรอืนวด  เพือ่ใหผปูวยผอนคลาย

รวมสวดมนตถาผูปวยตองการ

การให low dose diazepam (2.5 - 5 mg.) กอนนอน หรอืวนัละ 2 คร้ัง โดยมากจะไมใหตอเนือ่ง

ยาวนาน  ถาดูแลดีสวนมาก 2 สัปดาห กล็ดยาได

อาการนอนไมหลับ (Insommia)
การดแูล

คุยถงึปญหา รบัฟงเร่ืองความหวาดกลัวของผปูวยและแนะนำใหผอนคลายความหวาดกลัว

รักษาอาการรวม เชน ปอด (pain), ทางเดินหายใจสวนบนอักเสบ (URI), กระวนกระวาย

(anxiety), drug withdrawal, ซึมเศรา (depression)
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ถาผปูวยตองลกุขึน้ปสสาวะกลางคืน ให amitryptyline (12.5-25 mg.) รบัประทานกอนนอน

หลกีเลีย่งการทำใหเกดิเสียงดังรบกวนผปูวย งดการด่ืมน้ำชา กาแฟ กอนนอน

อาการซมึเศรา  (Depression)

ประเมินอาการถาผปูวย ดูเศรา นอนไมหลบั ไมสนใจส่ิงรอบขาง

การดแูล

ประเมินอาการ

ให amitryptyline (ใหชวงเวลาไมยาวนานประมาณ 1 สัปดาห)

ประเมิน suicide risk ถามีอยาใหอยคูนเดียว

ใหการ support จติใจ

ลำไสอดุตันจากมะเรง็ (Malignant Bowel Obstruction)

ประเมินและรักษาอาการท่ีรกัษาได ไดแก adhesion, radiation-induced stricture, internal hernia

ประเมินอาการท่ีมีสาเหตุจากมะเร็ง ไดแก tumor mass, carcinomatosis

การดูแลรักษา

1. การรักษาดวยการผาตัด

ใหคุยถงึปญหาความเส่ียงกบัผปูวยและญาติ (mortility, morbidity, re-obstruction)

ผาตัดเพ่ือ improve quality of life

2. การรักษาดวยกลอง Endoscope

Percutaneous endoscopic gastrostomy tube

Endoscopic stent placement

3. การรักษาดวยยา

ใชทาง rectal, transdermal, subcutaneous, IV route.

ไมใชยาแกอาเจียนท่ีเพิม่ GI mobility ไดแก metoclopramide แตอาจไดประโยชนใน incomplete

bowel obstruction

ให anticholinergic (scopolamine, hyocine)

corticosteroids (ใหหยดุถาอาการไมดีข้ึนภายใน 3-5 วนั) ใช dexamethasone  ไดถงึ 60 mg./วนั

4. ใหสารน้ำเกลือทางเสนเลือดดำ  ถามีอาการขาดน้ำ

5. Nasogastric tube drainage

มักกอใหเกิดความรำคาญ

เพิม่ความเส่ียงตอ aspiration

ใหใส NG tube  ถาการรักษาชนิดอ่ืนแลวลดอาการอาเจียนไมได

6. การใหอาหารทางสาย Total parenteral nutrition (TPN)

ใหในรายทีมี่ life expectancy  เปนหลายเดือนหรอืเปนป  เพือ่เพิม่คุณภาพชวีติ
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อาการทองเสยี (Diarrhea)

การปองกนัภาวะขาดน้ำ (Dehydration)

ใหด่ืมน้ำมากข้ึน อาจเปนซุป หรอือาหารท่ีมีสวนประกอบเปนน้ำมาก งดน้ำหวาน

ให ORS ถาถายมาก หรอืถายตอเน่ืองยาวนาน

ยงัคงใหรบัประทานอาหารตอไป โดยแบงเปนหลายๆ ม้ือ  ม้ือละไมมาก

ถาตรวจไมพบเมด็เลือดแดง ในอจุจาระ หรอืไมมีไข ใหยาเพิม่อาการทองผกู ไดแก

- oral morphine 2.5 - 5 mg. ทกุ 4 ชม.  ถามีอาการถายมาก

- codeine 10 mg. วนัละ 3 ครัง้  (ทกุ 8 ชม.)  เพิม่ขนาดยาไดมากถึง 60 mg. ทกุ 4 ชม.

- loperamide  4 mg. รบัประทานชวงเริม่ตนตอไป 2 mg. ทกุครัง้ท่ีถาย ใหสูงสุดไดถงึ 16 mg.

ตอวัน

อาการเบือ่อาหาร/ภาวะไมสบายจากการขาดอาหาร (Anorexia/Cachexia)

สำหรบัผปูวยท่ีมีการพยากรณโรคอยไูดอกีนานนับเดือนจนถึงหลายป  มาตรการการชวยเหลือประกอบ

ดวย

ประเมินถึงอัตราความรวดเร็ว/ความรุนแรงของน้ำหนักตัวท่ีลดลง

ใหการรกัษาตอสาเหตุ อาทเิชน

* metoclopramide สำหรบัผทูีอ่ิม่งาย

* อาการท่ีรบกวนตอการรบัประทานอาหาร เชน อาการซึมเศรา เปนโรคเก่ียวกบัการรบัประทานอาหาร/

เกี่ยวกับภาพลักษณของรางกาย ทองผูก ปวด มีการอักเสบของเยื่อบุเมือกชองปาก คลื่นไส/อาเจียน ออนเปลี้ย

เพลียแรง

ทบทวน/ปรับเปล่ียนชนิดยาท่ีรบกวนตอการรับประทานอาหาร

ประเมินถึงความผิดปกติของตอมไรทอ

* ตอมสบืพนัธเุส่ือมไมเจรญิเติบโต (hypogonadism)

* ตอมไทรอยดไมทำงาน

* ความผิดปกติของระบบการสันดาปในรางกาย (เชน  มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงกวาปกติ)

พจิารณาใหยาเจริญอาหาร (เชน megestrol acetate)

จดัทำโปรแกรมใหออกกำลงักาย

ประเมินถึงสถานะทางการเงิน

พิจารณาขอคำปรึกษาดานโภชนาการ

พิจารณาขอการสนับสนุนค้ำจุนดานโภชนาการจากโครงการทดลองทางคลินิกถามี

การประเมินผลการบำบัด

สำหรับผลการบำบัดท่ีนาพึงพอใจ ประกอบดวยการมีน้ำหนักตัวคงท่ีหรือเพิ่มข้ึน อาการท่ีรบกวน

การรับประทานไดรับการแกไข ผูปวยมีพลังเพิ่มข้ึน รวมถึงความผิดปกติของการสันดาปและตอมไรทอไดรับ

การแกไข ซ่ึงในกรณีเชนน้ีควรคงการบำบัดตอไป พรอมกับเฝาสังเกตอาการตางๆ รวมถึงคุณภาพชีวิต

อยางตอเน่ือง เพือ่ใชเปนตัวพจิารณาวาจำเปนตองเปล่ียนมาตรการบำบัดหรือไม
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สำหรับผลการบำบัดท่ีไมนาพึงพอใจ ใหนำมาตรการการดูแลแบบประคับประคองเขามาใชปฏิบัติ

อยางจริงจัง ปรึกษาดานโภชนาการ รวมถึงพิจารณานำเอามาตรการท่ีทำไวเพื่อการทดลองทางคลินิกเขามาใช

ถาหากมี

อยางไรก็ตามผูปวยควรไดรับการประเมินอยางตอเน่ือง

สำหรบัผปูวยทีใ่กลเสียชวีติหรอืคาดหมายวานาจะมีชวีติอยตูอไดอกีไมเกนิ 1 เดือน มาตรการการ

ชวยเหลือประกอบดวย

ประเมินวาภาวะ anorexia และ cachexia  มีความสำคัญตอตัวผูปวยและครอบครัวมากนอย

เพียงใด

* ถามีความสำคัญมาก ใหพจิารณาใช corticosteroids  แกผปูวยระยะเวลาส้ันๆ

รกัษาอาการซึมเศรา

ใหรับรูวาการงดชวยเหลือค้ำจุนอาหารกลับเปนเร่ืองมีประโยชนและคุณคากับตัวผูปวยในระยะ

เชนน้ี  ควรพจิารณาปรึกษาผเูช่ียวชาญดานจริยศาสตรหรือท่ีปรกึษาดานจิตวิญญาณเขาชวยเหลือ

บอกเลาใหผูปวยและครอบครัวไดรับรูและเขาใจถึงธรรมชาติของการดำเนินโรค รวมถึงขอมูล

อื่น เชน

* การไมรูสึกหิวและกระหายน้ำเปนเร่ืองปกติของผูปวยใกลตาย

* การชวยใหอาหารอาจไมไดรับการสันดาปในรางกายผูปวยมะเร็งระยะลุกลาม

* พบมีความเส่ียงตอการชวยใหอาหารและสารน้ำโดยเฉพาะการมีสารน้ำในรางกายมากเกินปกติ

และอาจทำใหเสียชีวิตเร็วข้ึน

* การชวยใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ อาจเปนการเพิม่การขจัดผลสนัดาปของยาท่ีเปนประโยชนตอผปูวย

* อาการตางๆ เชน ปากคอแหง สามารถแกไขดวยมาตรการเฉพาะท่ี เชน ใหการดูแลสขุภาพชองปาก

จิบน้ำทีละไมมาก

* การหยดุใหสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือทางสายใหอาหารเปนเรือ่งทางจริยศาสตรทีอ่นญุาตใหกระทำ

ไดสำหรบัการดูแลในรปูแบบน้ี  ไมไดทำใหอาการตางๆ แยลง  แตอาจชวยใหอาการบางชนดิดีข้ึน

การกระทำใหมุงสูเปาหมายและความพึงพอใจของผูปวย

จัดหามาตรการทางเลือกอื่นสำหรับครอบครัวไวใชในการดูแลผูปวย

จัดเตรียมการชวยค้ำจุนดานอารมณ

การประเมินผลการบำบัด

สำหรับผลการบำบัดท่ีนาพึงพอใจประกอบดวย การสามารถควบคุมภาวะ anorexia/cachexia ลด

ความเครียดของผูปวยและครอบครัวโดยเฉพาะการยอมรับถึงมาตรการควบคุมท่ีใช  ลดภาระของผูดูแล

สัมพันธภาพระหวางผูดูแลและครอบครัวและผูปวยดีข้ึน คุณภาพชีวิต ความเปนสวนตัวดีข้ึน รวมถึงการเพ่ิม

ถึงความหมายของการมีชีวิตอยูตอไป ในกรณีเชนน้ีใหทำการบำบัดตอและเฝาสังเกตอาการรวมถึงคุณภาพชีวิต

อยางตอเนื่องเพื่อใชเปนตัวพิจารณาปรับมาตรการบำบัดรักษาตอไป
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สำหรบัผปูวยทีป่ระเมินแลวไดผลไมเปนท่ีนาพึงพอใจ ใหนำมาตรการบำบัดดูแลแบบประคับประคอง

มาใชอยางจริงจัง และสงปรึกษาหรือสงตอไปยังศูนยทีมี่การดูแลแบบประคับประคองหรือ hospice

อาการคลืน่ไสและอาเจยีน (nausea and vomiting)

อาจเกิดจากสาเหตุตางๆอาทิเชน จากเคมีบำบัด/รังสีรักษา ทองผูกอยางรุนแรง/อุจจาระอุดตัน ลำไส

อุดตัน พยาธิสภาพของสมอง เย่ือหุมสมอง มีการอุดตันของสวนปลายกระเพาะอาหาร (squashed stomach

syndrome) จากเนื้อทูมในชองทองและการกระจายของมะเร็งมายังตับ ความผิดปกติจากการสันดาปในรางกาย

จากยา จากทางดานจิตใจและจากสาเหตุอืน่ๆ

การบำบัดรักษาก็กระทำโดยตรงตอตัวสาเหตุเปนสำคัญ การใหยาตานอาการคล่ืนไสอาเจียน ควร

บริหารยาใหแกผูปวยอยางตอเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง จึงจะไดผลและอาจตองบริหารยาดวยการฉีดเขาเสนเลือด

ดำหรือเขาใตผิวหนังอยางตอเนื่องในกรณีที่เปนอาการคล่ืนไสอาเจียนท่ียากตอการควบคุม

การควบคมุอาการคลืน่ไส อาเจียน

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ใหยา antiemetic เชน metoclopramide ( 10 mg. ทกุ 8 ชม.) หรือ haloperidol (1-2 mg. วนัละ 1 คร้ัง)

หรอื chlorpromazine  (25-50 mg. ทกุ 6-12 ชม.)

- ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุขท่ีผานการฝกฝนอยางดี ถาผูปวยมีอาการอาเจียน

นานกวา 1 วนั  หรอืมอีาการล้ินหรอืปากคอแหง หรอืมกีารขับถายปสสาวะลดลงหรืออาการปวดทอง

การดูแลผูปวยที่บาน

ถาผูปวยรูสึกเหมือนอยากจะอาเจียน

- เลือกอาหารที่ผูปวยชอบ (การรับรูรสชาติของอาหารอาจเปล่ียนแปลงไปตามการปวยไข) รวมถึง

ชนิดอาหารท่ีทำใหมีการคล่ืนไสนอยลง

- จัดอาหารแตละม้ือใหลดปริมาณนอยลงและใหรับประทานบอยข้ึน

- จดัเคร่ืองด่ืมท่ีผปูวยชอบ เชน น้ำด่ืม น้ำผลไม น้ำชา น้ำขิงซ่ึงอาจจะชวยได

- ใหด่ืมเคร่ืองด่ืมชาๆ และบอยๆ

- หลกีเลีย่งการปรงุอาหาร ใกลทีพ่กัผปูวย

- จดัภาชนะท่ีใสอาหารใหเหมาะสม ผปูวยท่ีมีการอาเจยีนมากกวา 1 วนั ลิน้แหง หรอืปสสาวะนอยลง

หรอืมอีาการปวดทอง ใหขอความชวยเหลอืจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข

สำหรบัอาการคล่ืนไสอาเจียนท่ีเกิดข้ึนอยางย่ังยืนไมลดละ (persistent nausea and vomiting) มาตรการ

บำบัดประกอบดวย

- เพิม่ยากลมุ 5-HT
 
antiagonist ชนดิใดชนิดหนึง่ (เชน ondansetron) ± anticholinergic agent ชนดิใด

ชนดิหนึง่ (เชน scopolamine) ± antihistamine (เชน meclizine)  ถาอาการคล่ืนไสอาเจียนยังคงอยไูมลดละ

- ถาอาการคล่ืนไสอาเจยีนยงัคงอยไูมลดละ พจิารณาเพิม่ corticosteroid (เชน dexamethasone)

- ถาอาการคล่ืนไสอาเจียนยังคงอยู  พิจารณาใหยาแกอาเจียนฉีดเขาทาง IV/SC อยางตอเนื่อง รวมถึง

ปรบัเปลีย่นชนดิ opioid  ถาผปูวยไดรบัการบำบดัดวย opioid อยเูดิม
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- พิจารณาใหการบำบัดชนิดอื่นเขามาทดแทนการบำบัดความปวดท่ีผูปวยไดรับอยูเดิมหรือการให

palliative sedation

การประเมินผลการบำบัด

สำหรับผลการบำบัดท่ีนาพึงพอใจ ประกอบดวย อาการคล่ืนไส/อาเจียน ไดรับการควบคุมอยาง

นาพึงพอใจ ผูปวยและครอบครัวลดความกังวล ยอมรับถึงสภาพท่ีเปนอยูได ลดภาระของผูใหการดูแล ผูปวย

มีคุณภาพชีวิตและความเปนสวนตัว รวมถึงมีความหมายของการมีชีวิตท่ีดีข้ึน ในกรณีเชนน้ีใหทำการรักษา

อยางตอเนื่องตอไปและคอยเฝาสังเกตอาการ รวมถึงคุณภาพชีวิตอยางใกลชิด เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณา

ปรับเปล่ียนมาตรการรักษาตอไป

ถาไดผลไมเปนท่ีพงึพอใจ ใหนำเอามาตรการการดูแลแบบประคับประคองเขามาใชอยางจริงจัง รวมถึง

การสงปรึกษาหรือสงตอไปยังสถานท่ีมีการบริการใหการดูแลเฉพาะทางดานประคับประคองหรือ hospice

อาการทองผกู (constipation)

เปนอาการท่ีพบไดบอยสามารถปองกันได  ซ่ึงการปองกันประกอบดวย

- เพิ่มการด่ืมน้ำใหมากข้ึน

- รบัประทานอาหารท่ีมีกากใยเพิม่ข้ึน ในกรณทีีผ่ปูวยไดรบัสารน้ำและการบรหิารรางกายท่ีเพยีงพอ

- เพิม่การบริหารรางกายถาทำได

- ใหยาปองกนั อาทิเชน

ยากระตนุการขับถาย + ยาท่ีชวยใหอจุจาระนมุลง (เชน senna + docusate  2 เม็ดกอนนอน)

เพิ่มขนาดยาท่ีกลาวมาขางบน (เชน senna + docusate อยางละ 2-3 เม็ด วันละ 2-3 เวลา)

พรอมต้ังเปาหมายใหผูปวยสามารถขับถายไดเองทุก 1-2 วัน

ถาหากยังมีอาการทองผูกใหกระทำดังตอไปนี้

- ประเมินถึงสาเหตุและระดับความรุนแรงของอาการทองผูกที่เปนอยู

- แยกสาเหตุของกลุมผูปวยที่มีอุจจาระอุดตันออกไปกอน โดยเฉพาะถามีทองเสียเกิดรวมกับทองผูก

(เปนการถายเพ่ิมข้ึนจากภาวะอุจจาระอัดแนน - impaction)

- รักษาสาเหตุอื่น (อาทิเชน hypercalcemia, hypokalemia, hypothyroidism เบาหวาน รวมถึงผล

ขางเคียงจากยาชนิดอ่ืนท่ีใชอยูในขณะน้ัน)

- ถาเกิดจากอุจจาระอุดตัน ใหการบำบดัดังน้ี

ใช glycerin suppository + mineral oil retention enema.

ใหยาแกปวด + ยาคลายเครียดรวมกับการใชนิว้มอืชวยควกัอจุจาระท่ีอดุตัน

ถาหากอาการทองผูกยังคงอยูใหกระทำดังตอไปนี้

- ประเมินซ้ำถึงสาเหตุและระดับความรุนแรงของอาการทองผูก

- ตรวจซ้ำถึงภาวะอุจจาระอุดตันหรือลำไสอุดตัน

- พจิารณาเพ่ิมยาระบายชนิดอ่ืน 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 จากน้ันใหตามความจำเปน magnesium hydroxide 30-60 มล. วันละคร้ัง

หรอืเชา-เย็น หรอื magnesium citrate 8 ออนซทกุวนั

- ใช phosphasoda หรอืน้ำประปาสวนทวารหนักจนกวาจะสะอาดหมดจด

- พจิารณาใชยากลมุ prokinetic ( เชน metoclopramide 10-20 มก. รบัประทานวันละ 4 ครัง้)

การประเมินผลการรักษา

ถาผลท่ีเกิดข้ึนเปนท่ีนาพึงพอใจ จะประกอบดวย สามารถควบคุมอาการทองผูกไดอยางตอเนื่อง

สามารถลดความทุกขของผูปวยและครอบครัว ยอมรับสภาพของการควบคุมท่ีเกิดข้ึน ลดภาระของผูใหการ

ดูแล ทำใหสัมพันธภาพของผูปวยและครอบครัว รวมถึงผูใหการดูแลแนนแฟนข้ึน เพิ่มคุณภาพชีวิต ความ

เปนสวนตัว  รวมถึงความหมายของการมีชวีติของผปูวย

ถาผลที่ไดไมเปนท่ีนาพึงพอใจ ใหนำเอามาตรการการดูแลแบบประคับประคองอยางจริงจังและ

พจิารณาสงปรึกษาหรือสงตอไปยังศูนยทีมี่การดูแลแบบประคับประคอง  หรอื hospice
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การรักษากรณีน้ำหนักตัวลด

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- รกัษาอาการคล่ืนไส-อาเจียน ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน

- รกัษาอาการทองเสีย

- การรักษาแผลในลำคอและแผลในชองปาก

- แยกแยะถึงสาเหตุอืน่ท่ีทำใหน้ำหนักตัวลด เชน วณัโรค

- ถาเปนการดูแลชวงทายของชีวติ ใหเพรดนิโซน (prednisone) 5-15 mg. วนัละ 1 คร้ัง ตอนเชาอาจ

สามารถกระตนุใหเกิดการเจริญอาหารและใหหยดุยา  หากใชไป 2 สัปดาหแลวไมไดผล

การดูแลผูปวยที่บาน

- โนมนาวใหผูปวยรับประทานอาหาร แตอยาบังคับมากจนเกินไป ทั้งน้ีรางกายอาจยังไมสามารถ

รบัอาหารได เน่ืองจากผปูวยอาจมีการอาเจียนอยู

- ใหผูปวยรับประทานอาหารที่ชอบคราวละไมมากแตบอยครั้ง

- ใหผูปวยไดเลือกอาหารท่ีอยากรับประทานจากท่ีมีพรอมไวบริการ

- ยอมรับวาผูปวยจะรับประทานอาหารไดนอยลงถาการปวยไขทรุดลงและเขาสูชวงการดูแลระยะ

สุดทายของชีวิต  ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุขท่ีไดรับการฝกฝนอยางดี ถา

พบวาผูปวยน้ำหนักลดลงอยางรวดเร็ว หรือถาผูปวยปฏิเสธการรับประทานอาหารตลอดเวลา

หรอืไมสามารถกลืนอาหารได

ถามีอาการปวดแผลในชองปากหรือปวดเวลากลืนอาหาร

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ถาเปนเช้ือรา (candida) ให fluconazole,  nystatin หรอื miconazole gum patch

- Topical anesthetic (ยาชาเฉพาะทีส่ามารถนำมาใชเพือ่ลดความปวดไดบางระดับ)

- อาจตองใชยาแกปวดตามข้ันตอนการใชยาแกปวด

- สำหรบั aphthous ulcer  อาจใชยาเม็ด prednisone 5 mg. บดและแบงทาบนแผล

- กลิ่นปากท่ีเกิดจากมะเร็งในชองปากหรือสาเหตุอื่น : ใช metronidazole หรือ tetracycline ผสม

เปนน้ำยาบวนปาก (ใชยาเม็ด 2 เม็ดใสในน้ำหรอืน้ำผลไมแลวใชอมบวนปาก)



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง50

- ใช nystatin solution 5 ml. (500,000 U.) + metronidazole 2 เม็ด + acyclovir  1 เม็ด ผสมกันไวใช

ทาแผลที่เกิดข้ึน

- ถาอาการรุนแรงและรักษาแลวไมดีข้ึน ใหสงปรกึษาตอ

การดูแลชองปากเพ่ือปองกนัอาการตางๆ สำหรบัผปูวย

- แนะนำผูปวยทุกรายเก่ียวกับการดูแลชองปาก

ใชแปรงสีฟนชนดิท่ีมีขนแปรงลักษณะออนนมุ  คอยๆ ถบูรเิวณฟน ลิน้ เพดานปาก และเหงือก

เพื่อชวยขจัดพวกเศษอาหารเนื้อเยื่อตางๆ

ใชพวกน้ำท่ีผสม sodium bicarbonate (baking soda) อยางเจือจาง หรอืยาสฟีน

อมกล้ัวปากดวยน้ำเกลือชนิดเจือจางหลังรับประทานอาหารและกอนนอน (โดยปกติควรกระทำ

วนัละ 3-4 เวลา)

การดูแลผูปวยที่บาน

- ทำความสะอาดชองปากโดยเฉพาะกรณีมีเศษอาหารค่ังคางดวยการใชไมพันสำลี ผากอซหรือ

ผานุมๆจุมในน้ำเกลือ

- บวนปากดวยน้ำเกลือเจือจาง (ใชเกลือ 1 หยิบมือหรือ โซเดียมไบคารบอเนต 1 ชอนชา ใสในน้ำ

1 แกว  สำหรบับวนปาก) หลงัอาหารและกอนนอน

- ละลายยาแอสไพรนิ 2 เม็ด ในน้ำ 1 แกว สำหรบับวนปากทุกวนั วนัละ 4 คร้ัง

อาหาร

- อาหารออนเพื่อลดความไมสบายในชองปาก เชน โจก น้ำเตาหู  โยเกิรต หรืออื่นๆ ที่ผูปวยรูสึกวา

ชวยใหรับประทานสะดวกสบายข้ึน

- อาหารท่ีเปนครีมและของเหลวท่ีมีเน้ืออาหารมากข้ึน  เปนการชวยทำใหกลืนไดงายและคลองคอ

กวาการเปนของเหลวใส

- หลีกเลี่ยงอาหารที่รอนหรือเย็นเกินควรหรือมีรสเผ็ดรอน ขอความชวยเหลือจากบุคลากรดาน

สาธารณสุข ถามีแผลตลอดเวลาในชองปาก มีกลิน่ปาก ฝาขาว ในชองปาก หรอืกลนือาหารลำบาก

การรักษาอาการปากแหง

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ตรวจสอบยาท่ีผปูวยรบัประทานอย ูอาการปากแหงอาจจะเปนผลขางเคียงจากยา (hyoscine, morphine,

atropine, amitriptyline, furosemide)

- การหายใจทางปากสามารถเปนตนเหตุนี้ได

- ถาสาเหตุมาจากน้ำลายนอยใหใสใจดวยการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในชองปากรวมถึงวิธีการ

ปองกันอยางใกลชดิ รวมถึงพจิารณาใชน้ำลายเทียมกรณีตอมน้ำลายถูกทำลาย  เชนจากรังสีรกัษา

- ถาเกดิจากเชือ้รา (candida)  รกัษาตามท่ีกลาวมาขางตน
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การดูแลผูปวยที่บาน

- ด่ืมหรือจิบน้ำบอยๆ

- อมน้ำในปากบอยๆ เพือ่ใหปากช้ืน

- ใหผปูวยดดูน้ำจากผลไม เชน สับปะรด สม หรอืลกูเสาวรส  เปนตน

- ใหปรึกษาบุคลากรทางการแพทยถาชองปากยังคงแหง

การกลัน้ปสสาวะไมได

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

* ในเด็ก/ผูใหญที่เปนเพศชาย - ใหใชขวดน้ำพลาสติกท่ีใชแลวสวมตัวองคชาติไว ควรระวังเวลาตัว

องคชาตแิข็งตัว (พจิารณาใชถงุยางอนามัยสวมแลวตอทอทางดานปลายลงขวดแทนจะดกีวา)

* ในเด็กหญงิ/สตรี  ใชผาออมแลวสวมทับดวยกางเกงใน plastic (ปจจุบนัมีผาออมสำเร็จรปู)

การดูแลผูปวยที่บาน

* เปล่ียนผาออมบอยๆ ตามความจำเปน

* ดูแลบริเวณท่ีใสผาออมใหแหงและสะอาดตลอดเวลา

* ปองกันผิวหนังบริเวณน้ีอยาใหเปนแผล

ถามนี้ำคดัหล่ังจากชองคลอดเนือ่งจากมะเรง็ปากมดลกู

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ถามีกล่ินเหม็นจากน้ำคัดหล่ังน้ัน สอดใสยาเม็ด metronidazole หรือ บดยา metronidazole และ

โรยคลายโรยแปงในชองคลอด

การดูแลผูปวยที่บาน

- นัง่แชในน้ำผสมเกลอืทีเ่ขมขนพอรสึูกแสบ  ถาทำแลวสบายใหทำวันละ 2 เวลา

การกลั้นอุจจาระไมได

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ประเมินวามีอุจจาระอุดตันหรือไม

- ถาเปนผูปวยอัมพาตทอนลางของรางกายใหระมัดระวังเรื่องความสะอาด

การดูแลผูปวยที่บาน

- ใชผาออมและกางเกงพลาสติก

- ระมัดระวังความสะอาดคอยเปล่ียนผาออมตามความจำเปน
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ปวดบริเวณรูทวารหนัก

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- เจบ็รอบๆ รทูวารหนกั ใช petroleum jelly  หรอื local anesthetic ointment

- ถาในกรณีที่กลั้นอุจจาระไมได ใช petroleum jelly ทารอบรูทวารหนักเพื่อปองกันผิวหนังรอบๆ

รูทวารหนักระคายเคือง

การดูแลผูปวยที่บาน

- ดูแลรอบบรเิวณรูทวารหนัก หลงัจากผปูวยขับถายเรียบรอยแลว ดวยการใชกระดาษชำระท่ีออนนมุ

- ลางบริเวณทวารหนักดวยสบูและน้ำตามความจำเปน

- ทา petroleum jelly บรเิวณทวารหนกั

- ใหนัง่แชในน้ำท่ีมีเกลือผสม  ถาทำแลวรสึูกสบายใหทำวันละ 2 เวลา

รักษาอาการคัน

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ประเมินใหชัดวาสาเหตุมาจากการติดเช้ือแบคทีเรีย เชื้อราหรือเช้ือไวรัส อาการน้ีอาจจะเปนผล

ขางเคียงจากยาท่ีใชรักษา

- การใช local steroid cream อาจจะไดประโยชนถาพบวาบริเวณท่ีมีการคันอักเสบไมมีการติดเช้ือ

(แบคทีเรยี เชือ้รา หรือเชือ้ไวรสั)

- chlorpheniramine (4 mg.) หรือ antihistamine ชนิดอ่ืนรับประทานอาจไดประโยชนในกรณีที่

คันรุนแรง

- ถามีการติดเช้ือทางผิวหนังหลายแหงใหใช chlorhexidine (0.05%)  ลูบไลบริเวณผิวหนังหลัง

อาบน้ำเสร็จแลว

การดูแลผูปวยที่บาน

อาจสามารถชวยเหลือผปูวยใหบรรเทาอาการไดบาง โดยใชวธีิการดังน้ี

- ถาผวิหนังแหงมาก ทาดวย aqueous cream หรอื petroleum jelly ผสมกับน้ำ

- ผสมน้ำมันพชื 1 ชอนโตะ ลงในน้ำ 5 ลติร  เวลาเชด็ตัวใหผปูวย

- หลงัอาบน้ำ ทาตัวดวย diluted chlorhexidine (0.05%)

- ทาถูผิวหนังดวยยาท่ีใชในทองถ่ินเชน สมุนไพรท่ีไดผลและปลอดภัย ถุงชาท่ีใชแลวหรือใบชาใส

ในถุงผาหรือหอดวยผาท่ีสะอาดจุมในน้ำรอนพอประมาณแลวใชประคบบริเวณท่ีคัน

- อาบดวยน้ำอุนท่ีมีอุณหภูมิที่ผูปวยรูสึกสบายตัว

- ขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขท่ีผานการอบรมแลว  ในกรณีมีรอยพพุองทีป่วด

หรือมีการติดเช้ือของผิวหนังอยางกวางขวาง
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การดูแลแผลกดทับ

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

คนปวยทุกคนควรไดรับการดูแลผิวหนังเพื่อปองกันปญหาจากแผลกดทับ

- ตรวจดูอาการการติดเช้ือใหแนใจวาไมใชจากปญหาอื่น

- ในกรณีของเน้ืองอกหรือแผลท่ีมีกลิน่เหม็น ใหโรยรอบแผลดวย metronidazole ทีบ่ดแลวครอบคลมุ

บริเวณแผลทั้งหมด

- เจาหนาท่ีทางการสาธารณสุขจะเขาชวยเหลือในกรณีที่ผิวหนังมีสีผิวผิดปกติหรือแผลกดทับสภาพ

แยลง

การดูแลผูปวยที่บาน

สามารถทำสิง่ตอไปนี ้ เพือ่ลดอาการปวดและชวยใหแผลกดทบัหายเรว็ข้ึน

- สำหรับแผลขนาดเล็กใหลางดวยน้ำเกลือและซับใหแหงสนิท (ปจจุบันมี plaster ปดแผลสำหรับ

แผลกดทับโดยเฉพาะ)

- สำหรบัแผลท่ีลกึและกวาง ลางแผลดวยน้ำเกลือทกุวนั และปดแผลดวยผาปดแผลบางๆ เพือ่กระตนุ

ใหแผลหายเร็วขึ้น

- ถาปวดแผลใหใชยาแกปวด เชน paracetamol หรอื aspirin อยางตอเน่ือง

- ขอความชวยเหลือจากบุคลากรทางการสาธารณสุข  ถาผิวหนังท่ีถูกกดทับมีสีผิดไปจากปกติหรือ

แผลกดทับท่ีเกิดข้ึนกวางข้ึนหรือมีลักษณะของการติดเช้ือมีกลิ่นเหม็น

การรักษาอาการไข

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

- ถาเพ่ิงเปนไขใหมๆ  ตองหาสาเหตุ ใหยาตานเช้ือมาเลเรียหรอืยาปฏิชวีนะ หากจำเปน

- ให paracetamol หรอื aspirin ทกุ 4 ชม. (ไมควรใหเกนิ 12 เม็ด ใน 24 ชม.)

- ใหแนใจวาผูปวยไมอยูในภาวะขาดน้ำ

- ขอความชวยเหลือถาไขไมลดลงหรือเมื่อกลับมาขอการบำบัดครั้งใหมยังมีไขอยู หรือในกรณีที่ไข

นัน้เกดิรวมกบัไอ ทองเสยีและมอีาการปวดรนุแรง สับสน เพอ เหงือ่ออกมากตอนกลางคนื ตัวแขง็

คอแข็ง หรอืหมดความรสึูก หรอืมไีขในระหวางต้ังครรภ หรอืหลงัคลอด

การดูแลผูปวยที่บาน

- ผปูวยจะเสียน้ำจำนวนหนึง่ทางเหง่ือ กระตนุใหผปูวยด่ืมน้ำ น้ำชาออนๆ น้ำผลไมมากๆ

- ลดอุณหภมิูของรางกาย ดวยการเช็ดตัวหรอืประคบดวยผาเย็น

- ใหผปูวยสวมใสแตเสือ้ผาท่ีเบาบาง หรอืพกัในหองทีมี่เครือ่งปรบัอณุหภมิู

- ใช paracetamol, aspirin หรอื ibuprofen เพือ่ลดไข
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รักษาอาการสะอึก

การรักษาทางยา/การดูแลทางคลินิก

เริม่แรกใหลองดวยมาตรการตอไปน้ี :

- ถามีแผลหรือเชื้อราในชองปากใหทำการรักษา

- ถาเปนมะเร็งระยะกระจายและมีทองอืดแนนใหยา simethicone เพ่ือชวยลดกาซในกระเพาะอาหาร

และลำไส

- ถาไมดีข้ึนหรือเปนซ้ำอีก ให metoclopromide ( 10 mg. ชนิดเม็ด 1-2 เม็ด วันละ 3-4 เวลา) หรือ

haloperidol (ชนิดเม็ด 5 mg.      ถงึ 1 เม็ด วนัละ 1-3 เวลา)

- ถาผปูวยมีเนือ้งอกในสมอง ลองให antiepileptic medication (ยากลมุตานการชกั)

การดูแลผูปวยที่บาน

กระตุนใหลำคอมีการทำงาน

- ใหรบัประทานน้ำตาล 2 ชอนชาพนู อยางรวดเร็ว

- ด่ืมน้ำเย็นหรือกินน้ำแข็งบด

หรือ

- ถูบริเวณภายในชองปากสวนบนของเพดานปาก (สวนของบริเวณที่รูสึกนุม) ขัดขวางขบวนการ

หายใจปกติ

- กลั้นการหายใจหรือหายใจเขาออกจากอากาศในถุงกระดาษท่ีครอบจมูกไว และหยุดทำถารูสึก

ไมสบายตัว

- นอนชนัเขาเขาหาทรวงอกแลวเกรง็ตัวไปขางหนา (กดทับบริเวณชวงทรวงอก)

/21
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โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั หรอื chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

มีการคาดหมายวา COPD จะเปนโรคลำดับท่ี 3 ที่จะเปนสาเหตุการตายสูงสุดของประชากรโลกในป

ค.ศ. 2020 การรักษาแบบประคับประคองสำหรับโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังระยะสุดทาย ก็โดยการประเมินและให

การบรรเทาอาการ รวมถึงการแกปญหาที่ผูปวยเผชิญอยู ไดแกบรรเทาปญหาทางกาย และการสนับสนุนค้ำจุน

ทางอารมณและจิตวิญญาณ โดยสรางความสัมพันธอยางตอเน่ืองกับผูปวยและญาติ โดยอาศัยการดูแลเปนทีม

ของบุคลากรทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห พระหรือนักบวช นักจิตวิทยา การดูแลท่ีประสบความสำเร็จ

จะทำใหอาการของผูปวย เชน อาการหอบเหนื่อยและความวิตกกังวลดีข้ึน จิตใจสบายข้ึนและความสามารถ

ในการหลับดีข้ึน

อาการท่ีไมพึงปรารถนามากสุดของผูปวยคือ อาการหอบเหน่ือย ซ่ึงแบงเปนคะแนนต้ังแต 0 หรือ

ไมรูสึกอะไรเลย จนถึง 12 หรือหอบเหนื่อยมากสุด โดยรอยละ 60 ของผูปวยจะมีอาการหอบเหนื่อยมากสุด

ในสองเดือนสดุทาย และ รอยละ 90 ใน 3 วนัสุดทาย การรักษาท่ีสำคัญคอื การให opioid  ซ่ึงจะชวยความไมสบาย

ลดทุกข้ันตอนของการหายใจหอบเหน่ือย และลดความรสึูกทุกขทรมาน  และลดการออกแรงหายใจ

อาการรวมของการเหน่ือยหอบคือ ความวิตกกังวลและอารมณซึมเศรา การใช low dose benzodiazepine

ชวยลดความกงัวลแตไมลดอาการเหนือ่ยหอบ เชนเดียวกบั antidepressant  ซ่ึงใชกนัมากแตไมไดผลชดัเจน

การใชออกซิเจนชวยทำใหการหายใจดีข้ึนในรายท่ีมี hypoxia การใชพัดลมเปาลมใหปะทะใบหนา

ผปูวยเบาๆ ก็ชวยลดอาการเหน่ือยหอบได การเขา rehabilitation program อาจทำใหผปูวยรสึูกดีข้ึนแตไมชวย

ลดอตัราการตาย

การใช Non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) จะชวยไดมากในรายท่ีมีอาการหอบมาก

และรสึูกตัวดี ดีกวาการใส Endotracheal tube ซ่ึงจะทำใหผปูวยพดูไมได ผปูวยจะกลัวทีจ่ะเสียชวีติอยางโดดเด่ียว

การมีเสมหะมากก็เปนปญหาสำคัญในผูปวยระยะสุดทาย ซ่ึงอาจทำใหเกิด airway obstruction ทำให

ไอมาก เหนือ่ยมากข้ึน และนอนไมหลบั การรกัษาโดยให atropine, hyoscine หรอืใช atropine หยดเขาหลงัคอ

อาจชวยลดเสมหะได antibiotic, bronchodilators, mucolytic กช็วยไดดี

ขอบงชีใ้นการนำผปูวย COPD  เขาพักรกัษาตัวแบบ Hospice care

1. การมีโรคปอดเรือ้รงัท่ีมีอาการดังตอไปนี้

หายใจลำบากชวงพัก ไมตอบสนองตอ bronchodilators นั่งนอนติดเตียง ออนเพลียไอ (FEV
1

with bronchodilator อยทูี่ 30% ของ predicted value)
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* (FEV1  =  Forced expiratory volume in one second)

อาการของโรคเปนมากข้ึน  อตัราการเขารบัการรกัษาในหองฉกุเฉนิหรอืเขาโรงพยาบาลถีข้ึ่นดวย

การติดเช้ือบอยๆ หรอืม ีrespiratory failure (FEV
1
 ลดลง 40 ml/ป)

2. Hypoxemia ขณะพักในหองอุณหภูมิปกติ  โดยมีคาของ Po
2
 55 mm Hg หรือ O

2
 saturation 88%

หรอื Peo
2
 50 mm Hg  ตัวเลขเหลาน้ีสามารถดูไดจากประวัติยอนหลงั 3 เดือน

3. มีหวัใจดานขวาลมเหลว (cor pulmonale)

4. น้ำหนักลด 10%  จากน้ำหนักตัวเดิม ใน 6 เดือนกอนหนา

5. หวัใจเตนเร็วขณะพัก มากกวา 100 ครัง้ตอนาที

สวนประกอบอื่นๆ

โรคทรดุลง มากจนสามารถเสียชวีติได  รวมกับอาการเจ็บปวยอืน่ๆ

อายุมากกวา 65 ป

มีการเขาโรงพยาบาลบอยครัง้  รวมกับการตองใสทอชวยหายใจ

ภาวะทุพโภชนาการ

มีโรคท่ีรวมกับ COPD  โดยเฉพาะโรคหัวใจ

คนไขเขาใจภาวะของโรค  และไมตองการทรมาน

คนไข COPD ที่เขารับการดูแลแบบ Hospice care ไมเหมือนคนไขโรคมะเร็ง  เพราะโรคอาจเรื้อรัง

ตอไปได  คนไขสามารถเขาออกสถานพยาบาลไดหลายครั้ง  ส่ิงท่ีเปนเปาหมายสำคัญคือ การดูแลดานอารมณ

จติวิญญาณ และลดอาการ  ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของบุคลากร ผปูวยและครอบครวั

Palliative care สำหรบัผปูวยโรคหวัใจลมเหลวเรือ้รงั (Chronic heart failure)

เวลาทีเ่หมาะสมในการเขา palliative care program

Criteria เบื้องตน

NYHA (New York Heart Association) Functional Class IV (นัง่นอน มีอาการหอบเหนือ่ย)

Function เลวลงแมไดรบัการรักษาท่ีถกูตองเหมาะสม

ยาทุกอยางและการผาตัดไมไดผล

ตองใชยาสำหรบัเพิม่การทำงานของหัวใจ  หรอืยาเพิม่ความดันทางเสนเลอืดดำ

ดูแลตัวเองไมได จากอาการเหน่ือย สับสน ไมสามารถทนตอการออกแรงเล็กๆ นอยๆ หรือมี

กลามเน้ือลบี

Criteria อืน่ ๆ

Hyponatremia  < 134 mmol/L

Tachycardia  > 110 beats/minute

Serum Creatinine >  2  mg/dl  แสดงถึงภาวะของไตเร่ิมทำงานนอยลง

Anemia ทีมี่ Hemoglobin < 10 gm/dl ทีไ่มตอบสนองตอ erythropoietin
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การดูแลผูปวยที่เปนโรคหัวใจระยะสุดทาย มีจุดมุงหมายใหการบรรเทาความทุกขทรมาน ผูปวย

สวนใหญมักมีอาการของหัวใจลมเหลว ไดแกอาการหอบเหน่ือย อาจมีอาการบวม หัวใจเตนผิดจังหวะ การ

ดูแลผูปวยควรจัดใหอยูในทาหัวสูง ลดอาการหอบเหนื่อยดวยออกซิเจนหรือเปาพัดลมเบาๆ ควรใหผูปวย

อยูในสถานท่ีที่มีอากาศเย็นสบายไมอึดอัด การลดอาการบวมดวยยาขับปสสาวะอาจชวยไดบาง ส่ิงท่ีสำคัญ

ในการดูแลผูปวยระยะน้ีคือ การลดความวิตกกังวล อาการซึมเศรา นอนไมหลับหรือมีอาการสับสน การดูแล

เอาใจใสจากญาติและบุคลากรจะชวยทำใหสภาพจิตใจของผูปวยดีข้ึน การทำความเขาใจและการค้ำจุน

สภาพจิตใจของญาติก็เปนส่ิงท่ีสำคัญ ในการดูแลผูปวยในบางรายท่ียาและอุปกรณทางการแพทยตางๆ ไมไดผล

แลว

Palliative Care สำหรบัผปูวยสมองเสือ่ม หรือ Dementia

Alzheimer’s Dementia (AD) เปน neurodegenerative disease ที่พบไดบอย ผูปวยอาจเร่ิมดวยการ

จำไมไดเปนนาทีและนำไปสูการจำไมไดเลย ผูปวยโดยมากมีชีวิตอยูไดประมาณ 8 ปหลังวินิจฉัย บางรายอาจ

อยูไดนานถึง 20 ป สาเหตุของโรคเกิดจากมีความผิดปกติที่ amyloid plaques และ  neurofibrillary tangles ซ่ึง

ถามีความผิดปกติมากอาจทำให ผูปวยมีการทำกิจกรรมตางๆ ลดลง ในผูปวย Dementia ทั้งหมดจะเปนAD

60-80% และเปน vascular dementia 20%  ซ่ึงอาการจะคงท่ีในระยะหนึ่งจนกวาจะมีการอุดตันอีกรอบหนึ่ง

ขณะท่ี AD  อาการจะทรุดลงตามระยะเวลาท่ีผานไป

ยังมีสาเหตุอื่นๆ ของ Dementia ไดแก Lewy body dementia, Parkinson’s disease, alcohol abuse

ผลจากยาบางชนิด  อารมณซึมเศราและโรคทางระบบประสาทอ่ืนๆ

การวนิจิฉยั AD คือการทีผ่ปูวยม ี impair short และ long term memory ซ่ึงมีผลตอการงานหรอืสงัคม

โดยอาการจะทรุดลงทีละนอย โดยอาจเสียความสามารถในการไปซ้ือของ การทำอาหาร อาจหลงทางหรือ

ซึมเศรา บคุลิกภาพเปล่ียน  เชน หวาดระแวง หรอื agitation

การวินิจฉัยระยะเร่ิมแรกมีความสำคัญ เพราะจะไดมีการวางแผนเตรียมตัวท้ังในดานการดำรงชีวิต

การวางแผนเรือ่งทรพัยสิน ตลอดจนการบรจิาคอวยัวะเพือ่การศกึษา

ยงัไมมีการรกัษาท่ีทำใหหายขาด  แตมีบางรายงานถึงการใชยาบางชนิดไดแก cholinesterase inhibitors

อาจชวยลดการเพ่ิมข้ึนของโรค โดยอาจชวยในแงของความทรงจำและทำใหมีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดมากข้ึน

ใน vascular dementia การปองกันก็เชนเดียวกับโรคทางเสนเลือดอื่นๆไดแก การลดความดันโลหิต

การลดระดับ cholesterol  และการควบคุมเบาหวาน

ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับครอบครัวและบุคลากรที่ชวยใหการดูแลคือการดูแลปญหาทางจิตใจในผูปวย AD

ไดแก delusion (ภาวะหลงผิด) hallucination (ประสาทหลอน) depression (ซึมเศรา) anxiety (วิตกกังวล) และ

agitation (กระวนกระวาย) ซ่ึงการดูแลผูปวยคอนขางยากลำบาก ผูปวยอาจมีอันตรายตอตนเองและผูอื่น ซ่ึง

ในบางกรณีอาจจำเปนตองใชยาคุมอาการ ยารักษาอาการซึมเศราก็มีความจำเปนเชนเดียวกัน เพราะผูปวย

กลุมน้ีมักจะมีอาการซึมเศราต้ังแตเริ่มปวยหรือทุกระยะของการเจ็บปวย
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ในระยะทายๆ ของ AD  ผูปวยจะชวยเหลือตัวเองประกอบภารกิจประจำไมได เชน การเขาหองน้ำ การอาบน้ำ

การรับประทานอาหาร การพูด จำคนในครอบครัวไมได เดินไมได ปสสาวะอุจจาระควบคุมไมได เบ่ืออาหาร

กลืนลำบาก น้ำหนักลด เกิดปอดอักเสบซ้ำซาก มีแผลกดทับ ในชวงระยะทายของโรค ผูปวยมีการตัดสินใจ

ผิดพลาด ไมสามารถอยูคนเดียว มีภาวะพึ่งพิงสูงตองมีคนดูแลตลอดและเม่ือประมาณการวาผูปวยจะมีชีวิต

อยไูดไมเกนิ 6 เดือน  ควรใหการดูแลแบบผปูวยสูงอายุหรอืเขา program ตางๆ ทีเ่หมาะกับภาวะของผปูวย

การดูแลมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยสบายขึ้นและไมสรางปญหาใหแกตัวผูปวยเองและครอบครัว

การใหอาหารทาง NG tube  ไมไดประโยชนในแงของการรอดชีวิต (Survival)  และคุณภาพชีวิต

ตรงกันขามอาจทำใหเจ็บและปวด ติดเช้ือ เปนภาระในการยืดชีวิตผูปวยที่ชอบดึงสายออก และไมมีการวิจัย

ยืนยันวาการใสสายอาหารจะชวยลดอาการปอดอักเสบจากการสำลักกับกรณีที่ใหผูปวยรับประทานอาหารเอง

ในกรณีที่ผูปวยเบื่ออาหาร การใหยาเชน megestorol acetate หรือ antidepressant เชน mirtazapine

อาจชวยกระตุนความอยากอาหารไดบาง  ถาผูปวยอยูในโรงพยาบาลหรือ Nursing home ญาติควรนำอาหารท่ี

ผปูวยชอบมาให และเปนเพือ่นรวมรับประทานอาหารใหนานท่ีสุด อาจเปดเพลงท่ีผปูวยชอบ การใหอาหารเสริม

ระหวางม้ือก็อาจชวยได

National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) ของสหรัฐอเมริกาไดทำการจัด

functional assessment staging instrument (FAST) เพื่อประเมิน mean survival time  ของผูปวย Dementia

โดยในกรณีที่ผูปวยเดินไมไดตองมีคนชวยพยุง ชวงเวลาเฉล่ียจะอยูไดประมาณ 4.1-6.9 เดือน ซ่ึงผูปวยเหลาน้ี

สมควรอยูในบานท่ีมีคนดูแลหรือ Nursing home เพราะการเขาพักในโรงพยาบาลแตละคร้ังผูปวยจะไดรับการ

รักษามากเกินจำเปนทำใหเกิดความทุกขทรมานและโรคแทรกซอน ทั้งน้ีตองขึ้นกับความตองการของญาติ

ผูปวย การใชยาปฏิชีวนะอาจไมมีประโยชนกับผูปวยเทาท่ีคาดหวัง สองในสามของผูปวย Dementia โดยมาก

เสียชีวิตที่บาน

ส่ิงท่ีสำคัญในชวงระยะสุดทายของผูปวยคือการจัดการกับความปวด ซ่ึงพบได 40-80% โดยเฉพาะ

จากอาการปวดของกระดูกตนขาหัก  ซ่ึงถาไดรับการดูแลไมเต็มท่ีจะทำใหผูปวยนอนไมหลับ มีปญหาทาง

พฤตกิรรมไมติดตอกบัผอูืน่ ซึมเศรา ไมเคลือ่นไหว

สรุป  การดูแลผูปวย AD เปนปญหาท่ีสำคัญของญาติและบุคลากรทางการแพทย การตรวจวินิจฉัย

และการรักษาควรใหประโยชนแกผูปวยในแงของการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ควรลดการรับไวดูแลในโรงพยาบาล

และการใหยาปฏิชีวนะ ผูปวยควรอยูที่บานหรือ Nursing home ไมจำเปนตองใหการชวยฟนคืนชีพ การใช

NG tube feeding ไมได ปองกัน aspiration pneumonia และไมเพิ่มคุณภาพชีวิต แตควรดูแลเรื่องความปวด

ใหเต็มท่ี
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ที่ผานมา ผูปวยระยะสุดทายสวนมากเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล แตปจจุบันเร่ิมมีแนวคิดวา การเสียชีวิต

ควรเกิดข้ึนท่ีบานผูปวย การดูแลที่บาน (home care) เร่ิมมีบทบาทและความสำคัญมากข้ึน อยางใดก็ตาม ผูปวย

และครอบครัวตองการความชวยเหลือสนับสนุนค้ำจุนดานจิตใจท่ีเกี่ยวของ

อาการดานจิตใจท่ีเกดิขึน้กบัผปูวยระยะสดุทาย ประกอบดวย

กลวัและวติกกงัวลเกีย่วกบั

- ไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร

- อาการตางๆ ทีก่อใหเกดิความทุกข (เชน ความปวดบอยครัง้นากลวัหรอืเทยีบเทากบัความตาย)

- การขาดการชวยเหลือจากสถานพยาบาล (ในกรณีกลบัไปพักท่ีบาน) โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ

และหลังเวลาราชการ

- มีอาการทรุดลงหรืออยูในขบวนการเขาสูการตายท่ีบาน

- ผูรับผิดชอบในการดูแลผูปวย โดยเฉพาะไมแนใจวาการกระทำท่ีใหแกผูปวยนั้นมีอะไรผิดพลาด

บาง

จนปญญา

- ไมรูถึงวิธีการแกไขควบคุมอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน โดยเฉพาะความปวดและ

ภาวะหายใจลำบาก

- ไมเขาใจถึงสาเหตุและวิธีตอสกูบัอารมณตางๆ ทีเ่กิดข้ึนอยางรุนแรง โดยเฉพาะความโศกเศรา

- หมดศรัทธาตอการดูแลที่ไดรับขณะอยูที่บานอยางรวดเร็ว

โกรธ

- โดยเฉพาะผลการวินิจฉัยโรคท่ีลาชา

- ความไมยติุธรรมท่ีทำไมถึงตองปวยไข

- เก่ียวกบัการสูญเสียตางๆ ทีค่าดหมายวาจะเกิดข้ึนในไมชา

- บอยครัง้ท่ีมงุสเูปาหมายอ่ืน เชนกบัคชูวีติ กบัแพทยผใูหการรกัษา หรอืแมแตกบัตัวผปูวยเอง

ความรูสึกตัวเองมีมลทิน/การขอลดหยอนความผิด

ปฏเิสธ
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ความโศกเศรา

- เปนความยากลำบากในการแยกจากภาวะซึมเศรา

- ไมเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกวาตัวเองดอยคา

ภาวะซมึเศรา

การจัดการกับภาวะดานจิตใจท่ีเกิดข้ึน

- สนับสนุนใหผูปวยและครอบครัวไดหันหนาเขามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวท่ีกอใหเกิดความกลุม

และกังวลใจ

ใหเฝาสังเกตถึงการเปล่ียนแปลงดานการขับเคล่ือนทางดานจิตใจของครอบครัวตอแรงกดดัน อาทิ

เชน การระเบิดของความโกรธของแตละบุคคล บุคลากรทางการแพทยไมควรรีบเรงในการเขาใหคำแนะนำ

หรอืใหการปลอบใจ ใชเวลาในการฟงใหมาก ไตรตรอง และคอยสะทอนกลบัถงึความคิดเหน็

- บอยครั้งท่ีพบวาผูปวยและครอบครัวจะสรางสูตรสำหรับแกไขปญหาตางๆ ไดเอง เม่ือมีโอกาส

หันหนาเขาพูดกัน

- ผูใหการดูแลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย อาจจำเปนตองมีการเกร่ินนำดวย คำถามบางประการ

เพื่อนำเอาส่ิงท่ีซอนเรนไวเปดเผยออก อาทิเชน “พวกคุณดูเหมือนอยูในภาวะของการโศกเศรา

.........แทจรงิแลวมีความวิตกกังวลอะไร หรอืมีอะไรกลัววาจะเปนภาระของคนอ่ืนๆ ในครอบครัว”

- อยาบีบบังคับผูปวยและครอบครัวท่ียังอยูในภาวะของการปฏิเสธความจริง ใหยอมรับถึงส่ิงท่ี

เกิดข้ึน

ตองมีความซ่ือสัตยในการตอบคำถามเก่ียวกับความเห็นของการดำเนินโรคท่ีเปนอยูดวยคำตอบท่ี

ส้ันกระชับ โดยไมหลอกลวง อาทิเชน “อาการผมดีข้ึนใชไหมคุณหมอ” คำตอบอาจเปน “ผมดีใจท่ีคุณรูสึกวา

ดีข้ึน...........แตแทจริงตัวโรคที่เปนอยูดูเหมือนจะขยายตัวมากข้ึน”  ถึงแมวาคำตอบเชนน้ีผูปวยกลุมน้ีอาจ

ไมใสใจหรือจดจำไว แตจากความซ่ือสัตยและการตอบดวยอารมณที่ออนไหวและดวยน้ำใสใจจริง จะไดรับ

การเอาใจใสในเวลาตอมา และสามารถใชเปนตัวเชื่อมในการสนทนาในอนาคต ถาผูปวยและครอบครัวตองการ

สลดัการปฏิเสธท้ิงไป

- นำเอาส่ิงท่ีผูปวยและครอบครัวพูดถึงเก่ียวกับความรูสึก อารมณตางๆมาใชใหเปนประโยชน

อยาพยายามนำเอาความรูสึกของผูปวยและครอบครัวบางประการมาสรางเปนตัวช้ีนำหรือเปน

การบอกวาพวกเขายอมรับถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน

- ใหถามผูปวยและครอบครัววายังมีคำถามใดท่ีของใจเก่ียวกับการปวยไขนี้บางไหม บางคร้ังอาจ

ตองอธิบายดวยภาพหรือจากภาพถายรังสี

การบอกถึงความเปนจริงถึงส่ิงท่ีเปนอยูสามารถทำใหผูปวยมีความกังวลนอยกวาการปลอยใหคิด

เอาเอง

- อยาใหสัญญาหรือใหความม่ันใจแกผูปวยและครอบครัวมากเกินไป

- ถาผูปวยอยูในสภาพวิตกกังวล ใหถาม “คุณกลัวอะไรจะเกิดข้ึนใชไหม” หรือ “คุณคิดวามีอะไร

เลวรายจะเกิดข้ึนใชไหม”
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บางคร้ังการถามคำถามท่ีเฉพาะเจาะจงอาจเปนส่ิงท่ีตองกระทำ เชนกับผูปวยท่ีหายใจลำบาก “คุณกลัว

วาจะหายใจไมไดใชไหม”

- ใหคำตอบทีต่รงไปตรงมาไมหลอกลวง

อยาใหครอบครัวเขามาเปนผูบงการวาใหหรือไมใหพูดอะไรแกผูปวย

- แกไขถึงความกังวลตอเรือ่งท่ีไมจรงิ เชน ทองจะแตกจากการมีน้ำในชองทอง

- ความกลัวตอการรับรูถึงความเปนจริงตองไมขัดขวางถึงการใหความเช่ือมั่นหรือการใหความ

อบอุนใจในการชวยเหลือ

จัดทำแผนการตางๆ กับผูปวยและครอบครัวสำหรับใชในการบำบัดแกไขปญหาท่ีเปนอยูและท่ีคาด

ไววาอาจเกิดข้ึน รวมถงึแผนการอืน่ๆ ทีจ่ะกระทำใหในการพบกบัผปูวยและครอบครวัในโอกาสตอไป

ขอควรระวังในการส่ังใชยาเพื่อแกไขอาการวิตกกังวลหรือนอนไมหลับ เนื่องจากอาการนอนไมหลับ

เปนอาการของความกลัว โดยเฉพาะกลัวการตายในชวงกลางดึกโดยไมมีใครรู และการใหยากลอมประสาท

อาจจะทำใหสถานการณตางๆ เลวรายย่ิงข้ึน
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มีการกลาววา “การดูแลแบบประคับประคอง” เปนการดูแลอยางเสียไมได เปนการดูแลหรือ

การแพทยชั้นสอง แตในความเปนจริงแลว การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลท่ีแข็งขัน เขมขน และ

รวดเร็ว เน่ืองจากผูปวยกลุมน้ีมีชวงการเหลืออยูของชีวิตท่ีส้ัน ดังน้ันในการบำบัดรักษาแกไขอาการท่ีกอให

เกดิความทุกข จงึตองกระทำอยางวองไว กระฉับ ผใูหการดูแลบำบัดรักษาตองเปนผชูำนาญการ ไมมีเวลาสำหรบั

การลองผิดลองถูก ตองตัดสินใจอยางทันทวงทีวาการบำบัดท่ีจะถูกทำใหแกผูปวยนั้นตองเหมาะสมกับระยะ

ชนิดของโรค และการพยากรณโรคของผูปวย ไมเพิ่มความทุกขทรมานใหแกตัวผูปวย หรือถาจำเปนก็เกิดข้ึน

นอยมาก โดยผลประโยชนที่ไดรับตองมากกวาจนบดบังความทุกขที่เพิ่มข้ึนให นอกจากน้ียังชวยลดอาการ

ต่ืนตระหนกของผูปวยและผูใหการดูแล  ซ่ึงภาวะฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดกับผูปวยระยะสุดทายท่ีตองใหการดูแล

ประกอบดวย

1. Superior vena caval syndrome (SVCS)

SVCS เปนอาการทีพ่บไดบอยในผปูวยโรคมะเรง็ และสามารถนำไปสอูาการแทรกซอนท่ีคุกคามถึงชวีติ

อาทิเชน cerebral หรอื laryngeal edema

สาเหตุที่กอใหเกิดอาการนี้มาจากการกดทับ vena cava โดยกอนเนื้อทูม ในผูปวยโรคมะเร็งการเกิด

SVCS  สามารถเกิดจากโรคท่ีไมเก่ียวของกับโรคมะเร็งก็ได

สาเหตุจากโรคมะเรง็ (malignant Causes)

มะเร็งตนเหตุที่เกิดภายในทรวงอก ประมาณ 87-97% ก็เปนตัวตนเหตุที่กอใหเกิด SVCS โดยมะเร็ง

ทีเ่ปนตนเหตทุีพ่บบอยสดุคือ มะเรง็ปอด ตามดวย lymphomas และ solid tumors ทีก่ระจายมายงั mediastinum

สาเหตุจากโรคทีไ่มใชมะเรง็ (non-malignant causes)

ภาวการณเกิดล่ิมเลือด (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 แตกมี็ผปูวยบางรายท่ีไมพบสาเหตุ
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อาการและอาการแสดง

อาการมาตรฐานท่ีพบไดบอยในผูปวย SVCS คือมีใบหนาบวม หรือรอนแดงจากการคั่งของเลือด

(erythema) หายใจลำบาก (dyspnea) ไอ หายใจลำบาก ยกเวนในทาน่ังหรือยืน หรือมีการบวมบริเวณแขนและ

ลำคอ

อาการอื่นที่อาจพบรวมดวย เชน เสียงแหบ กลืนลำบาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เปนลมงาย lethargy

และเจ็บในทรวงอก อาการเหลาน้ีอาจเปนมากข้ึนถามีการเปลี่ยนอิริยาบถ เชน การโนมตัวไปขางหนา กมหนา

หรือนอนราบ

อาการตรวจพบทางรางกายท่ีพบบอยประกอบดวย บวมบริเวณใบหนา ลำคอ แขน เสนเลือดดำของ

ทอนบนของรางกายมีการพองตัว ใบหนาแดง (plethora) หรือเขียวคล้ำ (cyanosis) จากการค่ังคางของเลือด

อาจมีการบวมของเย่ือบเุบาตา

ผลการตรวจรางกายชนิดอ่ืนท่ีพบได เชน มีการบวมของกลองเสียงหรือลิ้น มีการเปล่ียนแปลงภาวะ

ทางจิตและน้ำในชองปอด (พบไดบอยในกรณีทีก่ารกดทับอยดูานขวา)

การวินิจฉัย

ผูปวยสวนใหญ ไดรับการวินิจฉัยวาเปน SVCS โดยอาศัยการตรวจรางกาย อาการและอาการแสดง

เทาน้ัน

สำหรับการตรวจอ่ืนๆ อาจชวยใหการวินิจฉัยรวมถึงเหตุที่กอใหเกิดไดดีข้ึน ซ่ึงประกอบดวย chest

X-ray, bronchoscopy, limited thoracotomy หรอื thoracoscopy, contrast and radionuclide venography, Doppler

ultrasonography CT  (โดยเฉพาะ contrast-enhanced spiral CT) และ MRI

การพยากรณโรค

การพยากรณโรคของ SVCS ข้ึนกับเหตุที่กอใหเกิดมีภาวะอุดตัน

การบำบัด

การบำบัดมีหลากหลายวิธีตามเหตุที่กอใหเกิดโรคซ่ึงประกอบดวย รังสีรักษา เคมีบำบัด thrombolytic

therapy และ anticoagulation, expandable wire stents, balloon angioplasty และ surgical bypass

ผูปวยจำนวนมากท่ีสามารถชวยใหบรรเทาจากอาการอุดตันดวยการใหยาเขาเสริม เชน ยาเพิ่มการ

ขับปสสาวะ และ steroids ในบางสถานการณการรอใหการบำบัดไปอีก 1-2 วนั เพ่ือรอผลการวินจิฉัยผลชิน้เน้ือ

ที่แนนอนอาจเปนความจำเปนและเปนประโยชนตอตัวผูปวย

2. Venous Thromboembolic Complications of Cancer

Deep vein thrombosis (DVT) และ pulmonary embolism (PE) เปนอาการท่ีพบไดบอย และคอนขาง

เปนภาวะสำคัญทางการแพทยที่ทาทายตอการเขาชวยแกไข

ความเส่ียงตอการเกิด venous thromboembolism (VTE) กับผูปวยโรคมะเร็งข้ึนกับชนิดและขอบเขต

การกระจายของโรคมะเร็ง ชนดิของการบำบัดท่ีไดรบั ชนดิและขอบเขตของโรครวมอืน่ๆ และการเปล่ียนแปลง

ดาน hemostasis ของเลือดผูปวย ซ่ึงพบวาผูปวยมะเร็งมากกวารอยละ 90% ที่มีอาการน้ี มีสาเหตุจากส่ิงท่ี

กลาวมาแลวขางตน
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ความชุกของการพบ venous thrombosis ในผูปวยมะเร็งอยูท่ี 15% โดยผูปวยหลังผาตัดหรือไดรับ

การบำบัดดวยฮอรโมนและเคมีบำบัดเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง venous thrombosis เปนสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับท่ีสองของผูปวยมะเร็ง

สมุฏฐานของการเกิด VTE ในผปูวยมะเรง็

สมุฏฐานของ VTE ในผูปวยมะเร็งอาจเกิดมาจากปจจัยหลายประการ เชน hypercoagulable states,

surgical interventions, chemotherapy, indwelling central venous catheters และการไมเคล่ือนไหวรางกาย

นานๆ

ชนิดของเนื้อทูมกับการเกิด VTE

เนื้อทูมหลายชนิดพบวาเปนเหตุกอใหเกิด VTE ในอัตราท่ีมากข้ึน ซ่ึงประกอบดวยเนื้อทูมท่ีมาจาก

pancreas, lungs  และเน้ือทมูท่ีมีการหล่ังสารคัดหลัง่จำพวก mucin

ในผปูวยสตร ีเนือ้ทมูท่ีพบวาเปนเหตุใหเกดิ VTE ทีพ่บไดบอยมากสดุคือ เตานม ปอด อวยัวะสบืพนัธุ

และเน้ือทูมของกระเพาะอาหารและลำไส สำหรับในผูปวยชายเนื้อทูมของตอมลูกหมาก ปอด และกระเพาะ

อาหารและลำไส เปนชนดิเน้ือทมูท่ีพบไดบอยสดุ

การบำบัด

มีหลายมาตรการสำหรับใชปองกนัและบำบดั VTE

มาตรการท่ีไมใชยาสำหรบัใชปองกนั อาจประกอบดวย intermittent pneumatic compression, elastric

stockings และ inferior vena cava filters

สำหรับยาท่ีใชสำหรับปองกันการเกิดล่ิมเลือดและบำบัด VTE ประกอบดวย unfractionated heparin

(UFH standard, lowdose; or adjusted dose); anticoagulants ชนิดรับประทาน เชน warfarin และ low molecular

weight heparin (LMWH)

3. การกดทบัไขสันหลัง (Spinal Cord Compression)

อาการกดทับไขสันหลงัพบเกิดในผปูวยมะเร็งท่ีมีการแพรกระจายของโรค 1-5%  ถามีอาการน้ีเกิดข้ึน

ตองพจิารณาใหการบำบัดแกไขในรูปแบบฉุกเฉิน  การใหบำบัดลาชาอาจกอใหเกดิผลการเกดิอมัพาตท่ีไมสามารถ

แกไขใหฟนคืนสูภาวะปกติไดรวมถึงสูญเสียระบบการทำงานดานการขับถายอุจจาระและปสสาวะ

สาเหตุของการเกดิโรค

ภาวะกดทับไขสันหลังท่ีพบมากสุดมาจาก extradural metastases ถึง 95% และโดยมากเปนผลจาก

tumor ไปพัวพันกับตัวกระดูกสันหลัง ในบางคร้ังตัวเนื้อทูมอาจจะแพรกระจายมายัง epidural space โดย

ไมของแวะกับตัวกระดูกสันหลัง

ขอกระดูกสันหลังท่ีพบวามีเนื้อทูมกระจายมาของแวะมากสุดคือ thoracic spine (70%) ตามดวย

lumbosacral (20%)  และ cervical spine (10%)
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มะเร็งท่ีพบวากระจายและกอใหเกดิการกดทับไขสันหลงัไดบอยสดุประกอบดวย มะเร็งจากปอด เตานม

ไมรตูนตอ ตอมลูกหมาก และ renal cells

อาการและอาการแสดง

อาการแสดงเริม่แรก (early signs) มากกวารอยละ 90 ของผปูวยมาพบแพทยดวยมคีวามปวดท่ีตรงตัว

สันหลัง หรือมีลักษณะเปน radicular หรือ root pain (เปนความปวดท่ีเกิดข้ึนอยางคงท่ี หรือปวดคลายถูก

มีดบาด โดยปกติจะเกิดข้ึนเพียงดานใดดานหน่ึงของรางกายไปตามรากประสาทท่ีถูกเก่ียวของ ถาพยาธิสภาพ

อยูที่ระดับ cervical และ lumbosacral แตถาเปนบริเวณทรวงอก จะปวดท้ังสองขางของรางกาย มีลักษณะ

ปวดตึง ปวดคลายมีของรัดรอบอก หรือรอบทอง อาการปวดจะรุนแรงข้ึน ถานอนในทาเอกเขนก ไอจาม หรือ

ยืดตัว)

ผูปวยสวนใหญมีความปวดเกิดข้ึนต้ังแตหลายๆ สัปดาห จนถึงหลายๆ เดือน กอนที่มีอาการทาง

ดานประสาทวิทยาปรากฏใหพบเห็นได

อาการแสดงชวงกลาง (intermediate signs)  ถาการกดทับไขสันหลังไมไดรับการบำบัดรักษา จะ

เกิดอาการออนเปลี้ยของกลามเน้ือตามมา โดยอาจมีภาวะสูญเสียการรับรูตางๆ ของบริเวณที่มีการกดทับนำมา

กอนหรือพรอมกัน

อาการแสดงชวงทาย (late signs) อาการของการสูญเสียการทำงานระบบประสาทอัตโนมัติ การ

เคลื่อนไหวและการรับรูตางๆ ผิดปกติเกิดข้ึน ภาวการณกดทับไขสันหลังจะรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็ว และอาจ

กอใหเกดิภาวะอัมพาตท่ีแกไขไมไดภายในเวลาไมกีช่ัว่โมงหรือไมกีว่นั  หากไมไดรบัการบำบัดแกไข

การตรวจพบดานรางกาย  อาจประกอบดวย tenderness บริเวณสันหลังท่ีโรคมาของแวะเม่ือมีการ

สัมผัสหรือเคาะ ความปวดจะกระจายไปตามแขนงของรากประสาทแผขยายไปถึงกลามเน้ือทำใหมีอาการ

ออนเปล้ีย มีการหดเกร็งของกลามเน้ือ (spasticity) มี muscle stretch reflexes และ extensor plantar responses

ผดิไปจากปกติ  รวมถงึสูญเสียการรบัรชูนดิตางๆ (sensory loss)

sensory loss จะเกิดข้ึนกับรางกายสวนท่ีต่ำกวาสันหลังขอที่เปนโรคและเปนการบงบอกถึงดานท่ี

ถูกกดทับ

ผูปวยที่สูญเสียการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ จะคลำพบกระเพาะปสสาวะหรือการสูญเสีย

rectal tone

การวินิจฉัย  ข้ันตอนแรกของการวินิจฉัยถึงการกดทับไขสันหลัง คือการถามถึงประวัติดาน

ประสาทวิทยาอยางละเอียด รวมถึงการตรวจดานประสาทวิทยา

ถายภาพรังสีวิทยา MRI เปนการตรวจมาตรฐานสำหรับคนหาบริเวณท่ีมี epidural cord compression

CT และ myelography  อาจนำมาใชทดแทนไดในกรณีทีไ่มมี MRI

การพยากรณโรค  ผลการบำบัดรักษาจะสัมพันธไปกับระดับความรุนแรง และระยะเวลาของการเกิด

neurologic impairment ที่เปนอยูกอนเริ่มใหการบำบัด ผลการบำบัดสำหรับมะเร็งชนิดท่ีไวตอการใหรังสีวิทยา

(เชน lymphoma) จะดีกวามะเร็งชนิดท่ีไวนอยกวา (เชน renal cell carcinoma) ผูปวยที่ยังเดินไดเกือบทุกราย
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ที่ไดรับการบำบัดไมวาจะดวยรังสีรักษาเพียงชนิดเดียว หรือการทำ laminectomy แลวตามดวยการไดรังสีรักษา

หลังผาตัด ยังพบวาคงเดินไดหลังไดรับการบำบัด ในขณะท่ีผูปวยที่มีอัมพาตของรางกายทอนลางจะมีเพียง

ไมเกิน 10%  เทาน้ันท่ียงัสามารถเดินไดหลงัการบำบัด

การบำบัด เปาหมายของการบำบัดภาวะกดทับไขสันหลัง คือการชวยใหฟนและมีการทำงานของ

ระบบประสาทกลับคืนสูภาวะปกติ ควบคุมเน้ือทูมตรงบริเวณนั้นใหอยูในกรอบ ทำใหสันหลังมีความม่ันคง

และควบคุมความปวด ชนิดของการบำบัดเปนไปตามอาการแสดงท่ีพบ ผลวินิจฉัยของช้ินเนื้อ ความรวดเร็ว

ของการดำเนินของโรค ชนิดของมะเร็ง บริเวณสันหลังท่ีถูกของแวะ ความม่ันคงของตัวสันหลัง และการบำบัด

ที่ไดรับมากอนหนา จากการศึกษาการบำบัดท่ีผานมาสวนใหญผูไดรับการบำบัดดวยการผาตัดเพ่ือลดภาวะ

ของการกดทบั ตามเสริมดวยการใหรงัสีรกัษาสำหรบัผปูวยท่ีมีการกดทับไขสันหลงั

steroids พบวาควรให dexamethasone ถาจากประวัติและการตรวจรางกายบงบอกวามีการกดทับไข

สันหลงั  ยงัมีการโตแยงวา  การใหยาน้ีเริม่แรกดวยขนาดยาท่ีมาก เชน IV dexamethasone (100 มก.)  ตามดวย

10 มก. ทกุ 6 ชม. เปนการบำบดัท่ีจำเปนตองกระทำ หรอืเริม่ดวยขนาดยาท่ีไมมากท่ีใหผลในการบำบัดก็เพยีงพอ

นัน้ การบำบดัชนิดใดจะเหมาะสมกวา

นอกจากน้ียงัมีการบำบัดท่ีกระทำดวยการใหรงัสีรกัษา การผาตัดหรอืเคมีบำบัด เพียงชนดิใดชนิดหนึง่

เทาน้ัน

4. ภาวะระดบัแคลเซยีมในเลอืดสูงเกนิปกต ิ(Hypercalcemia)

ภาวะ hypercalcemia เปนภาวะฉุกเฉินจากการสันดาปท่ีพบไดบอยสุดในผูปวยมะเร็งเฉพาะบุคคล

โดยพบไดประมาณรอยละ 10-20 ของผปูวยมะเร็งท้ังหมด

สาเหตุของการเกดิโรค

โรคมะเร็งท่ีพบมีการเกิด hypercalcemia มากสุดประกอบดวย myeloma มะเร็งปอด (โดยพบวา

พวก epidermoid tumors พบไดบอยกวาพวก small-cell tumors) และ renal cancer ในผูปวยบางรายการเกิด

ภาวะ hypercalcemia อาจสัมพนัธกบัการปลดปลอยพวกสารจำพวก parathyroid like hormones, prostaglandins

และ osteoclast-activating factors

อาการและอาการแสดง

อาการของ hypocalcaemia อาจเก่ียวของกับการทำงานของระบบอวัยวะตางๆ มากมาย ซ่ึงรวมไวดวย

ระบบประสาทสวนกลาง  หวัใจ  กระเพาะอาหาร  และหลอดเลือด รวมถึงไตดวย  (ดังแสดงไวในตารางตอไปน้ี)
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  General CNS Cardiac GI Renal

Dehydration

Anorexia

Pruritus

Weight loss

Fatigue

Weakness

Hypotonia

Proximal

myopathy

Mental status

changes

Seizure

Coma

Bradycardia

Short QT

interval

Prolonged PR

interval

Wide T

wave

Atrial or

ventricular

arrhythmia

Nausea and

    vomiting

Constipation

Ileus

Pancreatitis

Dyspepsia

Polyuria

Nephrocalcinosis

-

-

-

Bony metastasis VS paraneoplastic syndrome : อาการและอาการแสดงของ hypercalcemia ที่เปน

ผลตามมาจาก bone metastases บอยครั้งท่ีสามารถแยกแยะไดจาก hypercalcemia ที่เกิดจาก paraneoplastic

syndrome โดยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอาจมีไมเหมือนกัน เน้ือทูมท่ีมีการหลั่ง immunoreactive

parathyroids hormone (iPTH) like substance จะทำใหมีการเพ่ิมข้ึนของระดับ cyclic adenosine monophosphate

(cAMP) ระดับของ serum phosphorus ที่ต่ำกวาเกณฑปกติและมีระดับของ iPTH ที่หลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนกับ

specificity ของการตรวจสอบ ผปูวยทีมี่การกระจายของมะเรง็มายังกระดกูจะแสดงออกถงึภาวการณเกดิ “ectopic”

hyperparathyroidism  อยางย่ังยืนไมเปล่ียนแปลง

การวินิจฉัย

ประวัติและการตรวจรางกายอยางละเอียดบอยครั้งเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการวินิจฉัยอยางมากใน

การแยกแยะพวก hypercalcemia ที่ไมไดเกิดจาก non-malignant ออกไป hypercalcimia ที่เกิดจาก occult

malignancies พบไดนอยมาก ผปูวยท่ีมีสภาวะท่ีน้ำหนักลด ความเหน่ือยออน (fatigue) หรอืกลามเน้ือออนเปล้ีย

ควรเพ่ิมถึงการสงสัยวามี 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 ซ่ึงบอยครั้งก็อาศัยจาก

ประวัติและผลการตรวจรางกาย
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การบำบัด

ผูปวยไมมีอาการพรอมกับพบมีการเพิ่มของระดับแคลเซียมในเลือดเล็กนอย (<12.0 mf/dL) อาจให

การบำบัดแบบผูปวยนอก พรอมกับเฝาระวังตรวจตราระดับแคลเซียมในเลือดและอาการ กระตุนใหผูปวยดื่มน้ำ

มากข้ึน ใหมีการเคลือ่นไหวรางกายเพ่ิมข้ึน และงดยาทุกชนดิท่ีมีสวนในการทำใหเกดิ hypercalcemia

ผูปวยที่มีอาการหรือระดับ calcium  ในเลือด > 12.0 mg/dL ควรพิจารณานำผูปวยเขาไวรักษาแบบ

ผปูวยใน  ถาสภาพรางกายและภาวะปวยไขเหมาะสมใหกระทำ

สำหรับการบำบัดประกอบดวยการให

volum expansion (Lactate Ringer’s solution หรอื 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

เฉพาะผปูวย 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 สูงข้ึน gouty arthritis, renal dysfunction (ภาวะไตวายเฉียบพลนั)

การวินิจฉัย

การวินจิฉัยตองอาศัยผลตรวจทางหองปฏิบติัการ - ระดับ uric acid ใน serum สูงข้ึน มี hyperuricosuria

และมีการเพิม่ข้ึนของระดับ serum creatinine และ urea nitrogen

การพยากรณโรค

ข้ึนกับสาเหตุทีก่อใหเกิด hyperuricemia

การบำบัด

ใหยา allopurinol

แกไขภาวะ acute oliguria

dialysis

และท่ีสำคัญคือมาตรการปองกันการเกิดภาวะน้ี
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6. Tumor Lysis Syndrome

กลุมอาการน้ีเกิดจากมีการปลดปลอยสารในเซลลเน้ือทูมอยางรวดเร็วเขาไปในกระแสเลือด นำไปสู

ภาวะท่ีคุกคามถึงชีวิตได ถาสารเหลาน้ันกอใหเกิดความผิดปกติจากผลสันดาป และไมไดรับการแกไขทันทวงที

ผูปวยอาจเกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตทันที

สมุฏฐานและปจจัยเสี่ยง

กลุมอาการน้ีพบไดบอยในผูปวยระหวางท่ีมี rapid growth phase ของ high-grade lymphoma และ

leukemia ที่มีเม็ดเลือดขาวสูงมาก พบไดไมบอยในผูปวยกลุม solid tumors กลุมอาการมักจะเกิดจากการรักษา

(iatrogenic)  เชน จากการไดรบั cytotoxic chemotherapy ในบางคร้ังพบวาเกิดตามหลังการบำบดัดวยรงัสีรกัษา

หรอืไดรบัสารจำพวก glucocorticoids, tamoxifen หรอื interferon

อาการและอาการแสดง

ลกัษณะเดนของกลุมอาการนี้คือมี hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia, hypocalcemia

และบอยครั้งพบมีการขับถายปสสาวะนอยมากจนถึงไตวาย

การวินิจฉัย

การวินจิฉยัอาศัยการตรวจพบการเพิม่ข้ึนของระดับ serum uric acid, phosphorus และ potassium รวม

ถงึการลดลงของระดับ serum calcium  และการทำงานของไตท่ีบกพรองหลังการไดรบัยาเคมีบำบัด

การพยากรณโรค

ขึน้กบัการแกไขภาวะผดิปกติของผลสนัดาปในรางกาย  รวมถงึเหตทุีก่อใหกลมุอาการนี้

การบำบัด

มาตรการปองกนัมีการตรวจระดบั serum electrolyte, uric acid, phosphorus, calcium และ creatinine

หลงัใหยาเคมีบำบัดและทำซ้ำในอีก 3-4 วนัหลงัจากนัน้  เฝาตรวจระวงัแกผปูวยทีมี่ความเส่ียงสูงอยางใกลชดิ

เม่ือมีภาวะ tumor lysis เกิดข้ึน ตองใหการบำบัดโดยตรงพรอมกับการแกไขภาวะผิดปกติของ

electrolyte  อยางเต็มท่ี แกไขภาวการณขาดน้ำใหเขาสูภาวะปกติ และพิจารณาทำ hemodialysis ถาผูปวยมี

ภาวะไตวาย

7. Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiueretic Hormone (SIADH)

SIADH เปนกลุมอาการท่ีพบรวมในผูปวยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ small cell lung cancer (SCLC) โรค

ทางระบบประสาทสวนกลาง เชน infection, intracerebral lesions, head trauma, และ subarachnoid hemorrhage)

และโรคทางปอด (เชน tuberculosis, pneumonia และ abscess)

อาการและอาการแสดง

อาการแสดงท่ีพบบอยสดุของ SIADH คือภาวะของ hyponatremia โดยเฉพาะมีระดับ plasma sodium

ต่ำอยางรวดเร็ว จะพบมีอาการผิดปกติมากข้ึน อาการท่ีพบรวมมีต้ังแต malaise, altered  mental status ชัก

ไมรูสึกตัว และอาจถึงตายได อาจพบมี focal neurologic abnormalities แมจะไมมีการกระจายของมะเร็งมา

สมองก็ตาม
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การวนิจิฉัย   เกณฑตอไปนีจ้ำเปนตองตรวจพบกอนวนิจิฉยัวาเปน SIADH

Criteria Definition

Hyponatremia Sodium serum level < 135 mEq/L

Hypo-osmotic plasma Plasma osmolality < 280 mOsm/kg

Hyper-osmotic urine Urinary osmolality > 500 mOsm/kg

Hypernatremic urine Urinary sodium level > 20 mEq/L

(without diuretic therapy)

ที่เพิ่มเติมกับเกณฑตามท่ีกลาวไวขางบนคือผูปวย ควรมีการทำงานของไต ตอมหมวกไตและไทรอยด

ปกติ รวมถงึการม ีnormal extracellular fluid status

ประวัติการใชยาท่ีผานมาของผปูวยกมี็สวนสำคญั อาทิเชน morphine, cyclophosphamide, vincristine,

chlorpropamide, amitriptyline, carbamazepine และ clofibrate

การบำบัด

ในกรณีที่ SIADH มีสวนสัมพันธกับโรคมะเร็ง การบำบัดจะมุงเนนไปท่ีการบำบัดตอโรคมะเร็งท่ี

ปวยอยูเปนหลัก

การบำบัดเฉียบพลันสำหรับผูปวยที่ระดับของ sodium ใน serum ต่ำอยางรุนแรง (Na serum level

< 125 mEq/L) เปาหมายในการบำบัดผูปวยกลุมน้ีก็คือการทำใหผูปวยมีการขับถายปสสาวะใหมากกวาปกติ

ทนัทดีวย การใหยา furosemide ทางเสนเลือดดำทันที (1 มก./กก.น้ำหนักตัว) และให sodium, potassium ชดเชย

กบัท่ีตองสญูเสยีไปกบัปสสาวะเต็มท่ี

การบำบัดตอเนือ่ง ดวยการจำกดัการใหสารน้ำแกผปูวยวันละ 500-1000 มล. เทาน้ัน

8. ภาวะตกเลอืด  (Hemorrhage)

“Carotid Blow out”

โดยมากพบจากการมีการเซาะกัดตอ carotid artery โดยอาจเปนผลขางเคียงจากมะเร็งบริเวณศีรษะ

และลำคอ สวนมากผูปวยจะเสียชีวิตภายในไมกี่นาทีเม่ือเกิดอาการน้ีข้ึน ในกรณีที่คาดหมายวาจะตองหรืออาจ

มีเหตุการณเชนน้ีเกิดข้ึน ใหเตรียมผาขนหนูหรือผาเช็ดตัวที่มีสีคล้ำ โดยเฉพาะสีน้ำเงินเขมไวพรอมใช ถามี

เหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนใหนำผาท่ีเตรียมไวกดลงบนบริเวณที่มีการตกเลือด ทั้งน้ีไมไดชวยใหผูปวยมีชีวิตรอด

แตเปนการปองกันการต่ืนตระหนกของญาติและผูใหการดูแล

Pulmonary Hemorrhage

ไอเปนเลือดพบไดบอยในผปูวยมะเร็งปอด  และบางโอกาสภาวะตกเลือดอาจมาก จนทำใหสำลักเลือด

และเสียชีวิตได
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Fungating Breast Cancer

ภาวะตกเลือดจากบริเวณแผลอาจใหการบำบัดดวยการใช adrenaline ผสมน้ำเกลือใหเจือจางหยด

ลงบนแผลหรือใชยา sucralfate บดผสมกับ K-Y jelly ทาบริเวณแผล  อาจชวยปองกันภาวะตกเลือดไดบาง

Rectal Bleeding

ภาวะตกเลือดจากบริเวณรูทวารหนักจากลำไสตรง อาจชวยบรรเทาไดดวยการให sucralfate บดผสม

กบั KY felly ใสในหลอดฉีดยาแลวฉดีอดัเขาทางทวารหนักในลกัษณะสวนเก็บ

ภาวะตกเลือดตางๆ ในผูปวยท่ีคาดวาอาจมีอาการเชนน้ีเกิดข้ึน การใหรังสีรักษาแตเน่ินๆ อาจชวยได

การบำบัดภาวะติดเช้ืออาจชวยปองกันหรือบรรเทาได เน่ืองจาก sepsis อาจไปทำใหภาวการณแข็งตัวของเลือด

ผดิปกติไป
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การดูแลชวงเวลาใกลเสียชีวิตท่ีดีคือการปรับเปล่ียนทีทาของการบำบัด แทนท่ีจะมุงเนนการพยุงชีวิต

ใหยืดยาวออกไป หรือบำบัดกับตัวโรค ไปสูการดูแลท่ีมีความมุงหมายในการใหถึงความมีศักด์ิศรี สงเสริม

คุณภาพชีวติใหการชวยเหลือคำ้จุนครอบครัวผปูวย และชวยลดภาวะตางๆ ทีเ่กิดจากการปวยไข

ความพงึพอใจของผปูวยกบัการดูแลชวงสดุทายของชวีติ (Patient Preferences for the End of Life)

การใหผูปวยตัดสินใจดวยตนเอง (Patient self-determinatim) บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแล

จำเปนตองใหผูปวยรับรูถึงสิทธ์ิในการเลือกวิธีตางๆ ในการบำบัด การใหคำตัดสินใจไวลวงหนา (advance

direction)  รวมถงึการนำเอาขอความการตัดสินใจไวลวงหนามาใชปฏบิติั

ความพยายามในการชวยฟนคืนชีพไมไดชวยใหผูใกลตายฟนข้ึนไดทุกราย แตที่แนนอนคือเปน

มาตรการท่ีขัดแยงกับการปลอยใหเปนการตายอยางสงบ และยังกอใหเกิดอาการตางๆ ที่กอใหเกิดความทุกข

ถาการฟนจากความตายน้ันเปนชวงเวลาท่ีส้ันและอาการตางๆ ทีก่อใหเกิดความทุกข  ไมสามารถแกไขได

การพูดคุยถึงความพึงพอใจกับการใหชวยดูแลชวงสุดทายของชีวิต และการชวยฟนคืนชีพของระบบ

หัวใจและปอด (Cardiopulmonary resuscitation-CPR) ควรนำเอาผลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังท่ีตองการและไมตองการ

ใหผปูวยไดรบัร ูรวมถึงมาตรการทางเลือกอืน่

ปจจัยตางๆ ทีค่วรนำมาพจิารณาเพือ่จดัทำคำตดัสินใจ (Issues to consider in  decision making)

การพยากรณถงึการอยรูอด การทำงานของอวัยวะสำคัญของรางกาย และอาการตางๆ ทีเ่ปนอยู

คานิยม ความกังวล และความพึงพอใจของตัวผปูวย

ทางเลือกของการบำบัดชนดิอืน่ๆ ทีมี่ความเปนไปไดกบัการนำมาใช

ผลทางดานดีและดอยที่อาจเกิดข้ึนจากมาตรการทางเลือกแตละชนิด

ความสามารถในการตัดสินใจ และการเลือกผทูำการตัดสินใจแทนของผปูวย

สถานท่ีๆ ผปูวยพงึพอใจใชเปนท่ีพกัอาศัยกอนตาย

แพทยควรไดพดูกับผใูกลตายและครอบครัว ถงึขบวนการของความตายตามการคาดคะเนและอาการ

ตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและจะชวยสามารถควบคุมอาการตางๆ เหลาน้ันไดมากนอยเพยีงใด กอนทีจ่ะบอก “ความจรงิ”

แกผปูวย ตองม่ันใจวา “รคูวามจรงิทกุอยางและผปูวยตองการรบัทราบ”
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การชวยใหสารอาหารและสารน้ำ (Artificial Nutrition and Hydration)

ควรนำเอาขอดีขอดอยในการใหสารอาหารและสารน้ำแกผูปวยและครอบครัว โดยเฉพาะกับความ

พึงพอใจถึงการนำเอามาตรการน้ีมาใชบำบัดในชวงสุดทายของชีวิตโดยการแจงใหรับรูวาการใหสารอาหาร

และสารน้ำน้ันถือเปนมาตรการหน่ึงทางการแพทยในการบำบัดรักษา ไมใชเปนเพียงมาตรการของการใหสาร

หลอเลี้ยงชีวิตข้ันพื้นฐานเทานั้น

ผูปวยใกลตายบอยครั้งพบวาจะไดรับความทุกขทรมานท่ีนอยกวาเม่ือไมไดรับการชวยใหสารน้ำอยาง

เต็มท่ี  และผปูวยระยะสุดทายชวงเวลากอนตาย ไมพบวามีความทุกขทรมาน ถาหากไมไดรบัการชวยใหสารอาหาร

หรือสารน้ำ

ส่ิงทีผ่ปูวยระยะสดุทาย (โดยเฉพาะระยะใกลเสยีชวีติ) ตองการ

1. ไดรับการดูแลและเอาใจใสจากบุคลากรทางการแพทย เชนเดียวกับผูปวยธรรมดาท่ัวไปจนถึง

วนิาทีสุดทาย

2. ถงึแมจะรับรวูาการดูแลรกัษาไดปรบัเปล่ียนรปูแบบเปนการดูแลแบบประคับประคอง แตกย็งัตองการ

ไดรบัการดูแลและพดูจาในรูปแบบท่ีทำใหเกดิความหวัง (แตไมใชคำพดูท่ีหลอกลวง)

3. ไดรับการดูแลและใหการบรรเทาอาการท่ีกอใหเกิดความทุกขหรือทรมานอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ

อาการปวด

4. ไดรับการปฏิบัติที่ทำใหเกิดความรูสึกวามีความม่ันคงและปลอดภัย

5. ไมถกูกระทำใหเกดิความรสึูกวาเปนภาระของครอบครวั บคุลากรทางการแพทยหรอืสงัคม

6. ไดรบัความรกั ความอบอนุจากคนใกลชดิ และมีโอกาสในการแสดงความรกัตอบคุคลใกลชดิเชนกนั

7. มีสิทธิในการแสดงออกถึงความรูสึกและอารมณเก่ียวกับความตายในรูปแบบของตนเอง

8. มีสิทธิในการคาดหวังวายังคงไดรับการดูแลรักษาอยางเต็มรูปแบบหรือเต็มท่ี ถึงแมจุดมุงหมาย

ในการบำบัดจะมุงไปสูการบำบัดเพ่ือไมใหเกิดความทุกขและใหมีความสุขสบายมากสุดเทาท่ี

จะเปนไดก็ตาม

9. เม่ือมีปญหาตองการไดรับคำตอบหรือคำอธิบายอยางตรงไปตรงมา ไมหลอกลวงและสามารถ

แสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัอาการทีเ่กดิข้ึน  รวมถงึวธีิการบำบดัไดอยางเปนอสิระ

10. มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือและการดูแลจากครอบครัว รวมถึงการทำใหครอบครัวยอมรับ

ถึงความตาย

11. มีสิทธิทีจ่ะตายอยางสงบ อยางมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย (การทำพินยักรรมชีวติ) (ดูรายละเอียด

ในภาคผนวก)

12. มีสิทธิที่จะไดรับการดูแลจากบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจถึงความตองการ รวมถึงการเปน

บุคคลท่ีมีความออนไหวในการพยายามท่ีจะใหความชวยเหลือเพื่อใหเกิดความพึงพอใจจนวาระ

สุดทาย
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13. มีสิทธิในการพูดคุยถึงความเชื่อทางดานศาสนา จิตวิญญาณ อยางเปนอิสระ แมจะไมตรงกับความ

คิดเห็นหรือความเช่ือของผูอื่น

14. ยังคงมีสิทธิในการเปนปจเจกบุคคล มีความเปนอิสระในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ถึงแมการ

ตัดสินใจน้ันอาจไมตรงกับความคิดเห็นของผอูืน่  หรอือาจไมถกูตองก็ตาม

15. ไมถูกปลอยใหเสียชีวิตอยางโดดเด่ียว

16. ไดรบัการเคารพในรางกาย แมขณะท่ีส้ินลมหายใจไปแลว

อาการและอาการแสดงวาผูปวยใกลเขาสูขบวนการของการตาย (Signs & Symptoms of the Imminent

Dying Process)

ออนลา หมดเรีย่วแรง อาการปวยเพยีบลงอยางมาก

ใชเวลาเกือบทั้งหมดอยูเฉพาะบนท่ีนอน

ตองการความชวยเหลือในการดูแลเกือบทุกอยางหรือทุกอยาง

สภาพรางกายซูบผอม ซูบซีด และหนังหมุกระดูกเปนสวนใหญ

เซ่ืองซึม งวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา หรือมีภาวะของการรับรู ความเขาใจ รวมถึงการเขาใจท่ี

ลกึซ้ึงลดลง

ใชเวลาในการนอนหลับเพิ่มข้ึน

มีความยากลำบากอยางมากในการสำรวมความคิด มีขอจำกัดอยางมากในการสนใจอยางตอเน่ือง

นานๆ

มีขอจำกดัในการกระทำส่ิงตางๆ โดยเฉพาะกับการรวมมือกบัผชูวยใหการดูแล

ไมสามารถประมาณทิศทาง  สถานท่ี  เวลา  รวมถึงบุคคล

เพิม่ความไมใสใจตออาหารและเครือ่งดืม่  พรอมกบัรบัประทานอาหารและน้ำลดลง

มีความยากลำบากในการกลืนกินยามากข้ึน

บุคลากรทางการแพทยสามารถนำเอาอาการตางๆ เหลาน้ีเปนตัวชวยชักนำผูปวยและครอบครัวรวม

วางแผนสำหรับความตายและในการแยกแยะสมาชิกของครอบครัวผูปวยถึงความประสงค (desire) และความ

ตองการ (need)  ขณะท่ีความตายเกิดข้ึน รวมถึงการคนหาถึงสวนประกอบอ่ืนๆ ใหครบกระบวนการ

- พวกเขามีความปรารถนาจะอยูขางกายผูปวยขณะกำลังจะตายหรือไม

- พวกเขารไูหมวาในขณะน้ียงัมีใครบางท่ีตองการมากลาวคำอำลากบัผใูกลตายหรอืผใูกลตายตองการ

พบผูใดอีกบาง

- พวกเขาไดพูดทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยากจะพูดกับผูใกลตายแลวหรือไม

- พวกเขายังมีความเสียใจใดๆท่ียังไมไดกระทำหรือไมอยางไร

- พวกเขายงัมีความกังวลเกีย่วกบัเรือ่งราวใดๆ บาง

- พวกเขาปรารถนาอยากจะปรับเปล่ียนอะไรท่ีเก่ียวกับการดูแลท่ีเคยต้ังใจไวแตเดิมบาง
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การบำบดัอาการแกผปูวยใกลตาย (Symptom Management-for End of Life Care)

A. เขาจัดการกับอาการตางๆ

- ประเมินถึงสาเหตุที่กอใหเกิดอาการ

- ใหการบำบัดกับอาการท่ีสามารถแกไขได

- คนหาปจจัยดานสังคม อารมณ และจิตวิญญาณของผูปวยในขณะน้ันช่ังน้ำหนักถึงขอดีขอดอย

ของมาตรการบำบัดท่ีนำเสนอ  รวมถึงมาตรการท่ีไมเก่ียวกับทางการแพทยที่มีการนำใชปฏิบัติให

กับผูปวย

- ส่ังใชยาอยางตอเน่ือง 24 ชัว่โมง (around the clock medication) สำหรบัการบำบดัท่ีมีความมงุหมาย

ในดานประคับประคองแกอาการท่ีเกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอ และยาขนานเฉพาะกาล (as-needed

medication) สำหรับอาการท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราว

B. ปจจัยเกี่ยวกับดานการทำงานของรางกาย

ผูปวยสวนใหญสามารถไดประโยชนจากการประเมินอยางเอาใจใสและความพยายามในการเพ่ิม

สภาวะการทำงานของรางกาย การชวยทำใหการทำงานของรางกายดีข้ึน ชวยเสริมสรางอารมณ ความรสึูกเชือ่มัน่

ในตนเอง  รวมถงึคุณภาพชวีติของผปูวยเพิม่ข้ึน

1. การเคลื่อนไหว

- จดัหาเคร่ืองใชทีช่วยในการเคล่ือนไหว (อาทิเชน walker ไมเทาหรือ wheelchair)

- นักกายภาพบำบัดหรือแพทยชวยในดานฟนฟูทางการแพทย อาจชวยในดานใหคำแนะนำ

(ดูภาคผนวก)

- การควบคุมความปวดควรมุงตรงไปท่ีชวยใหคงไวซ่ึงการเคล่ือนไหว

2. ดานโภชนาการ

เม่ือภาวะของการเจ็บไขลุกลามมากข้ึน ผูปวยอาจตองการความชวยเหลือในเรื่องรับประทานอาหาร

มากข้ึน การเปลี่ยนแปลงถึงความตองการอาหารและผูใหการดูแลตองยอมรับถึงการไมอยากรับประทานอาหาร

ผปูวยอาจตองชวยใหอาหารเหลวหรือใหสารอาหารทางสายใหอาหาร (ดูภาคผนวก)

3. ดานสุขอนามัย

C. ดานความปวด

D. อาการดานระบบหายใจ

- หายใจลำบาก (ควรรกัษาตามอาการดวยการให O
2
, การใช morphine)

- เสียงหายใจครืดคราดชวงใกลเสียชีวิต (Death Rattle) เปนผลจาก pulmonary congestion หรือมี

สารคัดหล่ังเพิม่มากข้ึน (พจิารณาการใชเคร่ืองดูดเสมหะเฉพาะกรณีจำเปนเทาน้ัน หรอืพจิารณาให Atropine)
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E. ปญหาดานจิต

- วิตกกังวล

- ซึมเศรา

- สับสน

- สมองเส่ือม

F. อาการดานกระเพาะอาหารและลำไส

- เบ่ืออาหาร

- คล่ืนไสและอาเจียน

- การเคล่ือนไหวของลำไส

- ทองเสยี

G. อาการตางๆ ทางดานระบบขับถายปสสาวะ

H. ชวยดแูลผิวหนัง (แผลกดทับ)

I. การตดิเชือ้ปอดบวม (neumonitis)

J. การดูแลชวงโศกเศราของครอบครัวหลังการตายของผูปวย

เมือ่ผปูวยเขาสขูบวนการของความตาย  ส่ิงท่ีควรนำมาพิจารณามากสุดคือ

1. หยุด

- หยดุการใหยาท่ีไมจำเปนทุกชนิด (เชน ยาบำรงุ ยารักษาโรคเบาหวาน ความดัน ฯลฯ)

- หยุดการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีไมจำเปนทุกชนิด

2. ขอควรระวัง

- พิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการใชยาท่ีจำเปน เชน ปรับเปล่ียนจากการใหยาชนิดรับประทานมาเปน

ชนดิปดบนผวิหนงัหรอืฉีดเขาใตผวิหนงั หรอืเขาทางเสนเลือดดำ

- พิจารณาลดปริมาณสารน้ำท่ีใหทางเสนเลือดดำ

- พจิารณาใสใจตอการดูแลระบบการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ สุขภาพชองปาก ตา ผวิหนัง

3. ส่ิงที่ควรดำเนินการ

- วางแผนใหผูปวยกลับบาน (ถาเปนผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลและเปนความตองการของผูปวย

และครอบครัว)

- ตระเตรียมหองพกัผปูวย ควรเปนหองสงบเงียบ

- ใหการค้ำจุนดูแลครอบครัว

- ใหการค้ำจุนดูแลคณะทำงานท่ีดูแลผูปวย
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ลกัษณะของการดูแลแบบประคบัประคองทีบ่าน (Palliative Care in Home Setting)

- มีโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาความทุกขทรมาน

- ตองมีแพทยเขามาเก่ียวของรวมในทีมงานอยางหลีกเล่ียงไมได

- ตองมทีมีงานพรอมเขารบัสถานการณ

- ใหการบำบัดความปวด

- ผูปวยและครอบครัวถูกนำเขามารวมเปนหนวยหน่ึงของการใหการดูแล

- มีการบริการดูแลท่ีบานไวพรอมสำหรบับริการ (ดูภาคผนวก)

- มีการตระเตรียมสำหรับความตาย

ขอควรพิจารณาบางประการสำหรับนำมาใชปฏิบัติในการดูแลกอนผูปวยเสียชีวิตไมนาน (Some con-

siderations for the end-of-life care last hours of life)

1. เกีย่วกบัยาแกปวดควรทำอยางไร? ผปูวยชวงเวลานีย้งัตองการยาแกปวดหรอืไม

- ผปูวยยงัคงตองการยาแกปวดอยถูงึแมวาสภาพท่ัวไปดูเหมือนวาไมสนองตอบตอการกระตนุใดๆ กต็าม

- ขนาดยาอาจตองลดลงถามีการขบัถายปสสาวะลดลง

- ปรับเปล่ียนวิธีการใหยาจากรูปแบบรับประทานไปเปนชนิดปดบนผิวหนัง ฉีดเขาใตผิวหนัง เสนเลือดดำ

หรือสวนเก็บหรือเหน็บทางทวารหนัก

2. ทำอยางไร ถาผปูวยมภีาวะสบัสนเกิดข้ึน

- ตรวจกระเพาะปสสาวะและลำไสตรง (ปสสาวะค่ังหรอือจุจาระอุดตัน)

- ถาจำเปนตองใชยาใหพจิารณาใช haloperidol ไมควรใช diazepam หรอื midazolam

3. ตองทำอยางไรกับการใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ

- ถามีการใหสารน้ำทางเสนเลือดดำอยแูลว พจิารณาลดอัตราการให ใหลดลง

- ถาไมมีการใหสารน้ำไวแตเดิม ใหผปูวยจบิน้ำตามตองการ รวมถึงใหการดูแลสุขภาพของชองปาก

- ถาครอบครัวผปูวยกงัวลกับเร่ืองใหสารน้ำ พจิารณาใหสารน้ำทางใตผวิหนงั

4. ตองปฏิบัตอิยางไร ถาผปูวยมไีข

- ใชผาเย็นเปยกชื้นเช็ดตัว

- เปดพัดลมหรือใหอยูในหองที่มีเครื่องปรับอุณหภูมิ

- ใหยา paracetamol ทางใตผวิหนงัหรอืเหนบ็ทางทวารหนัก (ถามี)

- โดยทั่วไปไมควรพิจารณาใหยาปฏิชีวนะ

5. ผูปวยจำเปนตองใหออกซิเจนหรือไม

- จำเปนถาผูปวยมีปญหาของการหายใจลำบากมากอน

6. เครื่องดูดเสมหะจำเปนไหมในกรณีเชนน้ี

- โดยทั่วไปเคร่ืองชวยดูดเสมหะ นอกจากจะใชไมไดผลแลวยังทำใหผูปวยเกิดอาการปนปวนไมสบาย

มากข้ึน
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7. การชวยดูแลสุขภาพชองปากควรกระทำอยางไร

- ใชทีก่ดล้ิน ดามชอนหรอืสอม ตะเกียบไม พนัดวยผากอซท่ีเปยกชืน้ ทำความสะอาดชองปาก

- ใหสารหลอลื่นท่ีละลายน้ำไดปายบนล้ินท่ีเปนฝาหนา

8. ทำอยางไรกบัเสยีงครดืคราดในลำคอชวงผปูวยใกลเสยีชวีติ (death rattle)

- อธิบายใหครอบครัวผูใกลตายเขาใจวาเสียงท่ีเกิดข้ึนน้ันมาจาก สารคัดหลั่งท่ีเกิดข้ึนตามปกติของคนเรา

แตผใูกลตายไมมีแรงพอจะกลนืได ไมใชอาการของการสำลักหรอืมขีองแปลกปลอมอะไรติดคอ การชวย

ดูดไมไดชวยทำใหอะไรดข้ึีน นอกจากเพ่ิมความรำคาญและลำบากแกผใูกลตาย

- ใหยากลมุ hyoscine (อาทเิชน Buscopan  หรอื Scoporamine) ปองกนัไวกอน

- อยาใหสารน้ำแกผูใกลตายมากเกินไป

- ใหผูปวยอยูในทานอนราบและหันศีรษะไปดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหสารคัดหลั่งท่ีเกิดข้ึนสามารถไหลออก

ไดสะดวก

- หลีกเลี่ยงการใชเครื่องดูดเสมหะ

9. ควรใหการดูแลดวงตาอยางไร

- ถาดวงตาไมสามารถปดไดสนิท ชวยหยอดน้ำเกลือธรรมดา (normal saline) 1-2 หยดที่ดวงตาทุกชั่วโมง

เพื่อปองกันการแหงของแกวตา

- ใชผากอซปดทับตาท้ังสองขาง

10. ใหการดูแลผิวหนังอยางไร

- ปรบัเปล่ียนอิรยิาบถทุก 2 ชัว่โมง

- ชวยขยับแขนขาโดยการชวยจับยืดและงอบริเวณขอพับตางๆ เพื่อปองกันการหดเกร็งกระตุกของ

กลามเน้ือและเอ็นยึด

- ใชทีน่อนลม น้ำหรือไฟฟา รวมถึงหนังแกะท่ีมีขนนมุรองรับบริเวณท่ีมีการกดทับ

11. แกไขอาการที่กอใหเกิดความทุกขอยางไร?

- อาการชัก (fits) ใหใช diazepam 10 - 30 มก. IV

- เกิดความกลัวและกังวลอยางมากกับการเกิดภาวะตกเลือดหรือปญหาทางระบบหายใจอยางเฉียบพลัน

ใหใช midazolam 5 - 10 มก. SC/IV

- ความปวด / หายใจลำบากอยางเฉียบพลนั ใหเพิม่ morphine ดวยขนาดยา 50% ทีผ่ปูวยไดรบัในทุก 4 ชม.

ทาง SC/IV

- วติกกังวลอยางเฉียบพลนั ให haloperidol 2.5 - 10 มก. SC/IV

(หมายเหตุ : IV  =  intravenous,  SC  =  subcutaneous injection)

นอกจากน้ีแลวในชวงเวลาเชนน้ีการใหการบำบัดชนิดผสมผสาน (complementary therapy) บางชนิด

รวมดวยก็อาจชวยใหทุกส่ิงทุกอยางดีข้ึน ซ่ึงประกอบดวย การสัมผัส (Touch), เสียง (Sound) และสุคนธบำบัด

(Aroma)
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เมื่อขบวนการของการตายไดเริ่มขึ้น ส่ิงท่ีตองปฏิบัติคือการใหความชวยเหลือค้ำจุนกับครอบครัวผู

กำลังจะตายดวยการ

1. ขอพบคนในครอบครัวผูใกลตายพรอมกันถาทำได

2. แจงใหทุกคนทราบวา เวลาท่ีทุกคนไมอยากพบน้ันไดเริ่มตนและคงส้ินสุดไมนานจากน้ี แตก็

ไมสามารถกำหนดไดแนนอนวาเวลาใดท่ีความตายเกิดข้ึน

3. อธิบายใหรูถึงการเปล่ียนแปลงในดานตางๆของผูใกลตายและส่ิงท่ีคาดวาจะตองเกิดข้ึน

4. อธิบายใหรถูงึวธีิการตางๆ ทีจ่ะกระทำตอไป

5. แนะนำใหสลับหรือหมุนเวียนคนในครอบครัวใหอยูเปนเพ่ือนขางเตียงผูกำลังจะตาย

6. ใหการดูแลแกสมาชิกทุกคนในครอบครวั

7. แสดงใหเหน็ถึงความเปนหวง กงัวล และพรอมเปนธุระใหทกุประการถาตองการ

มาตรการปฏบัิตหิลังการตายจบส้ินขบวนการ

1. โปรดจดจำไววาความตายกอใหภาวะตกใจ สะเทือนใจเสมอไมวาจะมีการตระเตรียมหรือเตรียมการ

ตางๆ ไวอยางดีเพยีงใดกอนหนาแลวกต็าม

2. แจงคนในครอบครัวผูปวยวาความตายไดเกิดข้ึนเรียบรอยแลว

3. แสดงออกใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ

4. งานสุดทาย

- จัดการกับรางผูตายต้ังแตชวยยืดแขนขาใหเหยียดตรง เอาสายและทอตางๆ ออกจากรางกาย

ผูตาย ทำความสะอาดรางผูตาย รวมถึงการตบแตงแผลตางๆ ใหเรียบรอย และชวยใสเส้ือผาให

ผตูาย

- ติดตอการฉดียาศพ (ถาคนในครอบครัวตองการ)

- เขียนใบมรณะบัตร

- บอกข้ันตอนตางๆ ทางกฎหมายในการแจงตาย (รายละเอียดในภาคผนวก) การขนยายศพ การ

จัดงานศพ ถาคนในครอบครัวตองการความชวยเหลือและถาคนในครอบครัวท่ียังมีชีวิตอยูตอ

เปนคนชรา และเด็กทีข่าดผอูปุถัมภ อาจตองใหความชวยเหลอืโดยชวยเหลอืติดตอองคกรภาครฐั

หรือเอกชนท่ีมีการดูแลดานน้ี

5. ใหเวลาคนในครอบครัวอยูกับรางผูตายเพ่ือแสดงความโศกเศราอยางเพียงพอ กอนเคลื่อนยายไป

ยังหองเก็บศพ

6. ในกรณีที่ความตายเกิดข้ึนที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทยสามารถบรรเทาความเจ็บปวดจาก

ความทรงจำของครอบครัวผูตายไดอยางมากดวยการแสดงถึงความเอาใจใสเปนกังวล ดวยการเดิน

ไปสงครอบครัวผูตายขณะเดินทางออกจากโรงพยาบาล
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ผูปวยท่ีโรคอยูในระยะลุกลามหรือระยะทายเกือบท้ังหมดจะมีการเสาะหาการดูแลรักษาดวยมาตรการ

ที่นอกเหนือจากเวชปฏิบัติของการแพทยแผนปจจุบัน (conventional medical practice) โดยเฉพาะผูปวยท่ีพัก

อาศัยอยูในประเทศท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีการบำบัดรักษาการปวยไขดวยแพทยแผนโบราณ หมอชาวบาน

การแพทยพื้นบาน (traditional medicine) มาต้ังแตเกิดมีอิทธิพลอยางมากกับผูปวยจำนวนหน่ึงถึงแมจะไมมี

สถิติที่บอกถึงการมีประสิทธิผลในการบำบัดโรคอยางเปนวิทยาศาสตร ดังน้ันจึงเปนความสำคัญอยางมากกับ

การไมแสดงการดูถกูการแพทยพืน้บานในทุกสภาวการณและควรตองศกึษาใหรถูงึชนดิการบำบัดของการแพทย

ทางเลือก (alternative complimentary therapies) เหลานีใ้หถองแท เพือ่ใชเปนความรใูนการพูดคุยกบัผปูวยและ

ครอบครัวอยางเปดเผยเม่ือมีโอกาส

ปจจุบันมีการโฆษณากันในทุกรูปแบบถึงการบำบัดของการแพทยทางเลือกสำหรับบำบัดอาการตางๆ

รวมถึงการบำบัดโรคเร้ือรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพาต และโรคราย เชน มะเร็ง เปนตน ซ่ึงการ

บำบัดมีต้ังแต การฝงเข็ม (acupuncture) การบำบัดเพ่ือใหเกิดความสมดุลในรางกาย (healing) การใชยาสมุนไพร

ชนิดตางๆ (herbal medicines) หัตถบำบัด (manual therapy-chiropractic, osteopathy, massage) โภชนะ

บำบดั (nutrition - ดวยการอดอาหารบางชนิด เพิม่อาหารบางจำพวก การสวนทวารดวยกาแฟ รบัประทานวิตามิน

ดวยขนาดยาท่ีสูงมาก กระดูกออนปลาฉลาม เห็ดบางชนิด รวมถึงสาหรายบางจำพวก) การบำบัดทางจิต

(psychotherapy-relaxation, intensive meditation, hypnotherapy) นอกจากน้ี ยังมีการนำเขาถึงวิธีการบำบัด

จากประเทศทางตะวันตก อาทิเชน homeotherapy, hyperoxygenation therapies, immunotherapy, naturopathy,

radionics, visualization หรอืวธีิการของพืน้บาน อาทเิชน รดน้ำมนต รบัประทานน้ำมนต ถอืศลีกนิเจ  เปนตน

การที่ผูปวยจำนวนมากเชื่อและเขาสูการบำบัดชนิดตางๆ ตามท่ีกลาวขางตนก็เพราะการโฆษณาท่ี

นาดึงดูดความสนใจ เปนตนวา เปนการบำบัดตามหลักธรรมชาติ ไมมีพิษ ไมกอใหเกิดผลลบหรือผลรายตอ

รางกาย เปนการบำบัดท่ีครอบคลุมท้ังทางดานจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เปนการสงเสริมใหรับประทาน

อาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเปนอาหารสดไมผานกรรมวิธีการปรุงแตง ใชหลักการบำบัดท่ีไมใชยาแผน

ปจจุบันแตใชหลักการของพลังหรืออำนาจทางธรรมชาติ (naturopathic principle) อาทิเชน อากาศ แสง น้ำ

ความรอน การนวด ทำใหผูปวยเกิดความหวังโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการบำบัดเปนการทำใหโรคราย

โดยเฉพาะกอนเนื้อรายลดขนาดลง

โดยความเปนจริงแลว การบำบัดกลุมน้ีมีขอพึงสังวรมากมาย ซ่ึงบางชนิดการบำบัดอาจกอใหเกิด

อันตรายโดยอาจทำใหถึงแกชีวิตได และเปนการบำบัดท่ียังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมารองรับหรือพิสูจนได

ซ่ึงขอดอยตางๆ เทาท่ีพบไดประกอบไดดวย
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การดแูล - เพิม่คาใชจาย เสียเวลาและเงนิทอง

- เกิดความแตกแยกในการดูแล

- ปฏเิสธการบำบัดการแพทยแผนปจจบุนั หรอืถกูบุคลากรทางการแพทยแผน

ปจจุบันปฏิเสธใหการบำบัดตอ

ดานรางกาย - เกดิความเปนพษิตอรางกาย - มีการใชสารหนูผสมในยาหรือ cyanide ในพืช

บางชนิด

- การติดเช้ือจากมาตรการบำบัด - 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)

ไมมีขอมูลสนับสนุน - ไมพบสวนสัมพันธระหวางอาหารเสริมกับการบำบัดมะเร็ง

การอางองิยาและเภสัชวทิยาวารกัษาโรคไดโดยไมมีขอมลูทางวทิยาศาสตร

สนับสนุน

- การยืดหลักการการดูแลแบบองครวมกับการหายจากการปวยไข

ดานจิตใจ - ถูกทำใหเขาใจวาเปนเพราะกรรมเกาจึงตองปวยไข เพ่ิมความซึมเศราและ

เขาใจวาเปนความผิดของตนเม่ือโรคลุกลามมากข้ึน

บอยคร้ังท่ีผูปวยเสาะหาการบำบัดของการแพทยทางเลือก เม่ือการบำบัดแผนปจจุบันไมสามารถทำ

ใหดีข้ึนหรือหายได ผูปวยกลุมน้ีควรไดรับการใหความรูถึงผลดีผลเสียกับการละท้ิงการดูแล โดยเฉพาะการดูแล

ในรูปแบบประคับประคอง  ต้ังแตการใหขอคดิ  เตือนสติ  รวมถึงการใหกำลงัใจ  อาทิเชน

1. ใครคือผแูนะนำวา วธีิการบำบัดท่ีกลาวถึงน้ันดี ทำใหโรคท่ีเปนอยหูายได

2. มีขอมูลทางวิทยาศาสตร หรอืตัวอยางผปูวยท่ีรกัษาโรคดวยมาตรการเหลาน้ีแลวหายก่ีรายท่ียงัมีชวีติ

อยแูละ หรอืสามารถแสดงตัวได

3. ชวีติเปนของผปูวย การบำบดัรกัษาในชวงเวลาเชนนี ้ไมมีอะไรผดิหรอืถกู ผปูวยควรใชพจิารณญาณ

สติ ไตรตรองใหสุขุม รอบคอบ ต้ังแต

3.1 คาใชจายแพงหรือไม  ถาตองกหูนีย้มืสินมาใชเปนคารักษา ใหคิดถึงคนท่ีอยขูางหลังอาจตองมา

รับภาระและลำบากกับการจายคืน

3.2 มีผลขางเคียงชนิดใดบาง

4. ถาหากยงัยนืยันไปรกัษา โดยละทิง้การดแูลรกัษาท่ีไดกระทำใหกไ็มตอตาน แตขอใหระลกึไวเสมอ

วาถารสึูกไมดีข้ึน  ขอใหกลบัมาใหดูแลรกัษาตอไป
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ความตายของมนุษยคนหน่ึงน้ันเปนมากกวาความลมเหลวของระบบทางกายภาพของมนุษยคนน้ัน

เนื่องจากสงผลกระทบตอจิตใจและสังคมรอบขางดวย ดังน้ันการดูแลผูปวยแบบองครวม (Holistic care) ให

บรรลุถึงความสำเร็จไดนั้น  ตองคำนึงถึงปจจัยหลายดานตางๆใหครบ ไดแก ปจจัยดาน social, psychological,

physical, และ spiritual ซ่ึงถามองในมุมท่ีเนนดานจิตใจของผูเผชิญความตายเปนหลัก ปจจัยท่ีมีความสำคัญ

มากคือSpiritual orientation (spiritual issues, spiritual needs, spiritual pain, spiritual care, spiritual practices and

nurturing) Spiritual care จงึไมสามารถแยกจาก Holistic care ได และยังถือเปนหวัใจของ Palliative care อกีดวย

อยางไรก็ตาม Spiritual care เปนส่ิงท่ีเขาใจไดยากท่ีสุด ในขณะท่ีเปนส่ิงท่ีถกูละเลยไดงายท่ีสุด ในท่ีนีจ้ะใชคำวา

“จติวิญญาณ”  แทนคำวา  “Spiritual”

ในประเทศไทยการดูแลผูปวยแบบครบองครวม  ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณมีแนวคิด

มาต้ังแตสมัยเริ่มกอต้ังการแพทยไทยแผนปจจุบัน  ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก บดิาแหงวงการแพทยไทย  ความวา “ฉนัไมตองการใหเธอเปนเพียงหมอเทาน้ันแตฉนัตองการ

ใหพวกเธอมคีวามเปนมนุษยดวย”  แตทามกลางความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สังคมมีความคาดหวัง

แบบวัตถุนิยม การแพทยมีการพัฒนาตอบสนองตัวช้ีวัดดานรูปธรรมมากข้ึน จนทำใหปจจุบันการดูแลผูปวย

แบบครบองครวมเสียสมดุลไป โดยเฉพาะมิติดานจิตวิญญาณท่ีมีการใหความสำคัญลดลง

จิตวิญญาณมีอยูคูกันกับมนุษยมาต้ังแตเกิด คุนเคยกันจนถึงกับทำใหบางคนแยกแยะไมออกและ

ละเลยท่ีจะใหความสนใจ หรอืรสึูกเหมือนวารจูกักบัคำวาจิตวิญญาณดีทกุคน แตกไ็มสามารถหานิยามท่ีตรงกันได

จนบางครัง้อาจมคีวามสงสัยวาจิตวิญญาณน้ันเปนส่ิงท่ีมีอยจูรงิหรอืไม  อยางไรกต็ามถาผใูดท่ีรสึูกไดวานอกเหนอื

จากสังคมและส่ิงแวดลอมภายนอกแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีเปนพลังผลักดันอยูภายใน ซ่ึงมีอิทธิพลตอจิตใจและ

การกระทำของเขาเชนกนัแลว  จติวิญญาณยงัมีอยจูรงิสำหรบัคนผนูัน้

ความหมายของ “จิตวญิญาณ”

ปญหาสำคัญของการดูแลดานจิตวิญญาณ คือ การใหนิยามหรือความหมายและขอบเขตของคำวา

“จิตวิญญาณ”  ถาการใหคำจำกัดความเก่ียวโยงกับศาสนาจะทำใหเกิดความรูสึกวากีดกันตอผูที่มีความเช่ือที่

แตกตางไป ในทางตรงกันขามถาใหคำจำกัดความโดยไมมีความเก่ียวโยงกับศาสนาก็อาจจะทำใหเกิดผล

ทำนองเดียวกันกับผูที่มีความศรัทธาในศาสนา

นยิามของ “จติวิญญาณ” ในความคิดเหน็ของคมืูอนี ้ คือ การใหความหมายและคุณคา (ทัง้ในดานบวก

และลบ) แกส่ิงตางๆ ที่ไดรับรู ซ่ึงฝงอยูในสวนลึกของจิตใจของบุคคล และมีอิทธิพลและแรงผลักดันตอความ

รสึูก  ความคิด และการกระทำของบุคคลน้ัน
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“จิตวญิญาณ”  มผีลตอผปูวยระยะสดุทายอยางไร

ความศรัทธาตอสิง่ศักด์ิสิทธ์ิหรอืความเชือ่มัน่ในส่ิงท่ีดีงามมีทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจสามารถใหประโยชน

อยางมากตอผูที่อยูในภาวะตึงเครียดและกำลังเผชิญกับความสูญเสียเส่ือมสลาย ในกรณีของผูปวยระยะสุดทาย

ความศรัทธาดังกลาวสามารถทำใหจิตใจมีความม่ันคง ไมหวั่นไหว ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในชวงเวลาใกล

ความตาย ดวยการเนนใหยอมรับถึงธรรมชาติของความเปล่ียนแปลงและความพลัดพรากสูญเสีย รวมท้ังใหเกิด

ความเขาใจในการจัดการอยางเหมาะสมกับความทุกขดวยการปลอยวาง

อยางไรก็ตาม “จิตวิญญาณ” ในกลุมคนบางกลุมท่ีมีบทบาทตอการใชชีวิตประจำวันในสังคม อาจ

กอใหเกิดปญหากับผูปวยระยะสุดทายไดเชนกัน เชน การท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความเช่ือไดดังเคย

ไมสามารถติดตอหรือไปมาหาสูกับมิตรสหายในสังคมท่ีมีความเช่ือเดียวกันไดดังเคย โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณี

ที่เปนความเช่ือความศรัทธาท่ีไมแพรหลาย

ความทุกข

“ทุกข” มาจากภาษาบาลี แปลตามศัพทไดวา ทนไดยาก นำมาใชเปนภาษาไทยในสองความหมาย

คือหมายถึงความรูสึกทุกข หรืออาจหมายถึงสภาวะทุกข คือภาวะท่ีถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและสลายไป

เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางน้ันเปล่ียนแปลงไป ทำใหคงอยูในสภาพเดิมไมได ซ่ึงเก่ียวของกัน

คือสภาวะทุกขทำใหเกิดความทุกข

ความรูสึกทุกขเปนหนึ่งในความรูสึก (เวทนา) ซ่ึงประกอบดวย ความรูสึกสุข ความรูสึกทุกข หรือ

ความรสึูกเฉยๆ  ความทุกขอาจจำแนกเปน 12 ชนดิ ไดแก ทกุขจากการเกิด ทกุขจากการแก ทกุขจากการเจบ็ปวย

ทุกขจากการตาย ความเศราโศก ความคร่ำครวญร่ำไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนส้ินหวัง,

การประสบกับส่ิงซ่ึงไมเปนท่ีรัก, การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรัก, การไมไดส่ิงท่ีปรารถนา สรุปก็คือ รางกาย

และจิตใจนั้นเปนทุกขโดยสภาพอยูแลว

ความทุกขจากการตายเปนหน่ึงในความทุกขทีท่กุคนจะตองประสบ และความทุกขทางใจอันเน่ืองจาก

ปญหาดานจิตวิญญาณน้ันพบไดบอยในผปูวยระยะสุดทายและอาจเปนสาเหตุใหเกดิความทุกขชนดิอ่ืนๆ ตามมา

มีการศึกษาพบวามีความสัมพันธผกผันระหวางความมีสภาพจิตวิญญาณท่ีดี (Spiritual well being) กับอาการ

ซึมเศราและความตองการเรงการตาย

ปญหาดานจิตวิญญาณ

ปญหาดานจิตวิญญาณของผูปวยท่ีเขาใกลวาระสุดทายน้ันอาจแบงตามความสัมพันธกับเวลาไดเปน

ปญหาในอดีต  ปญหาในปจจบุนั และปญหาในอนาคต (ตารางท่ี 1)
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ตารางที ่1  ปญหาดานจิตวญิญาณ

เกี่ยวเนื่องกับอดีต

คุณคาและความหมายของชีวิต

คุณคาของความสัมพนัธ

คุณคาของความสำเร็จ

ความทรงจำท่ีเจ็บปวดและนาอาย

ความรสึูกผดิ เกีย่วกบัความลมเหลวหรอืความไมสมหวงั

เกีย่วเนือ่งกบัปจจุบัน

การแตกแยกระหวางบุคคล (จากการเปล่ียนแปลงดานรางกาย จติใจ และ สังคม)

ความหมายของชีวิต

ความหมายของความทุกข

เกีย่วเนือ่งกบัอนาคต

กลัวความพลัดพราก

ความรูสึกส้ินหวัง

ความรสึูกไรความหมาย

กังวลเก่ียวกับความตาย

อาการของผูปวยที่มีปญหาดานจิตวิญญาณ

สืบเน่ืองจากปญหาดานจิตวิญญาณท่ีไมไดรับการแกไขสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ จึงแสดง

ความผิดปกติออกมาในรูปของปญหาทางกายหรือปญหาทางจิตใจ  ดังนั้นอาการผิดปกติตางๆ ที่ไมดีข้ึนแมจะ

ไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมแลวนั้นตองนึกปญหาดานจิตวิญญาณไวดวยเสมอ โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการ

เก็บตัวและซึมเศรา พึงระลึกเสมอวาปญหาดานจิตวิญญาณมักถูกบดบังดวยอาการทางคลินิก และมีผูปวยนอย

คนมากท่ีจะพูดตรงๆ ถงึปญหาดานจิตวิญญาณของตนเอง

การประเมินสภาพดานจิตวิญญาณ

จุดประสงคของการประเมินสภาพดานจิตวิญญาณของผูปวยก็เพื่อหาปญหา ทั้งน้ีเพื่อใหทีมผูดูแล

สามารถท่ีจะตอบสนองอยางเหมาะสมตอความตองการดานจิตวิญญาณ (spiritual needs) ของผปูวย รวมทัง้โอกาส

ในการพัฒนาใหดีข้ึน การประเมินควรทำบนพื้นฐานของความเช่ือถือศรัทธาของผูปวย เพือ่ประโยชนของผปูวย

มีความตอเน่ืองและสม่ำเสมอ

ตัวอยางคำถาม

- ผมเห็นในแฟมประวัติวาคุณนับถือศาสนา.......ชวยเลาใหผมฟงเก่ียวกับศาสนา.......จะไดไหมครับ

- คณุมีการนับถือศาสนาหรือมีความศรัทธาตอสิง่ศักด์ิหรอืไม ชวยเลาใหผมฟง ไดไหมครับ
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- คุณคิดวาความศรัทธาในศาสนาหรือสิ่งศักด์ิที่คุณเคารพใหประโยชนอยางไรตอตัวคุณบางครับ

- ถาจะใหชวยเกีย่วกบัเรือ่งอะไรทีเ่กีย่วกบัศาสนาท่ีคุณนับถอือย ูบอกไดเลยครบั

- ถามีเรื่องอะไรเก่ียวกับศาสนาท่ีคุณนับถือท่ีเราควรรูเพื่อปรับปรุงการดูแลคุณใหดีขึ้น ชวยบอก

ดวยนะครับ

- ถาคุณอยากจะคุยกบัใครเปนพเิศษเก่ียวกับเร่ืองน้ี  บอกไดเลยครับ

ขัน้ตอนการปฏิบติัของผใูหการดูแลดานจิตวิญญาณใหแกผปูวยระยะสุดทาย มีดังน้ีคือ

1. เขาใจการดูแลผูปวยดานจิตวิญญาณและมีเจตนาดีตอผูปวย

2. สรางความสัมพนัธและส่ือสาร

3. มองหาปญหา

4. มองหาทางพัฒนา

5. ยอมรบัผลท่ีไดรบั

การปฏิบัติควรต้ังวัตถุประสงคไวเพื่อใหผูปวยมีโอกาสพัฒนาตนเองจนถึงจุดท่ีสูงท่ีสุดตามศักยภาพ

ของผปูวยแตละคน ซ่ึงไมเทากัน และคาดเดาไดยาก ดังน้ันควรยอมรับและพอใจกับผลท่ีเกิดข้ึนหากกระบวนการ

ดูแลไดกระทำครบถวนสมบูรณแลว ผูปวยจะเริ่มพัฒนาจากการท่ีมีความอบอุนใจยอมรับและไวใจการดูแล

รักษาจากบุคลากรทางการแพทยกอน แลวจึงเร่ิมทำใจยอมรับในการเจ็บปวยที่เกิดข้ึนกับตนอยางตรงไปตรงมา

และเปดเผย ตอมาถามีความเขาใจมากข้ึนก็จะเร่ิมยอมรับในชีวิตวาทุกๆ ชีวิตท่ีตองมีการเกิดแกเจ็บตายเปน

ธรรมดา ถาผูปวยมีปจจัยที่เกื้อหนุนเพียงพออาจเขาถึงความเขาใจธรรมชาติอยางถองแท ถึงข้ันลงใจยอมรับได

อยางแทจริงถึงลักษณะของสรรพส่ิงท้ังหลายท่ีมีความไมแนนอน ไมคงท่ี และไมสามารถควบคุมไดเปนท่ีต้ัง

ไมนายึดถือไว  ซ่ึงจะเปนจุดท่ีจติใจมีความสะอาด  สวาง  สงบ และสันติ คืออสิระจากการยึดโยงและปราศจาก

ด้ินรนท้ังปวง  ข้ันตอนพัฒนาสภาพดานจิตวิญญาณของผปูวย (ซ่ึงไมเทากันทุกคน)  พอสรปุไดดังน้ี

1. ยอมรบับุคลากร (อนุใจ)

2. ยอมรบัการเจบ็ปวย (ทำใจ)

3. ยอมรบัชวีติ (เขาใจ)

4. ยอมรบัธรรมชาติ (ปลงใจ)

ทั้งน้ีเพื่อใหผูที่เกี่ยวของเขาใจและหลีกเลี่ยงการกระทำท่ีอาจจะขัดขวางศักยภาพของผูปวยในการ

พัฒนาสภาพดานจิตวิญญาณของตน ผูที่ดูแลจิตใจของผูปวยไดดีที่สุดก็คือตัวของผูปวยเอง
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Palliative care นั้นครอบคลุมถึงการดูแลความโศกเศราและผลกระทบจากการสูญเสียหลังความตาย

ของผูปวย ที่เกิดกับบุคคลในครอบครัวของผูปวยดวย Grief and Bereavement เปนคำศัพทที่ผูดูแลดาน

Palliative care ควรรูจัก “Bereavement”  หมายถึง การสูญเสียบุคคลใกลชิดอันเปนท่ีรัก ซ่ึงกอใหเกิดปฏิกิริยา

ในดานตางๆ กบัผสููญเสยี  “Grief”  หมายถงึ อารมณความรสึูกทกุขโศกอนัเปนผลมาจากความสญูเสียนัน้

เม่ือมีการสูญเสียเกิดข้ึน การไดรับความเห็นอกเห็นใจและกำลังใจจากเพ่ือนฝูงญาติมิตร เม่ือเวลา

ผานไป จะชวยเยียวยาใหผูที่เกี่ยวของสามารถจัดการกับความสูญเสียนั้นใหผานพนไปไดดวยดีเปนสวนใหญ

ทั้งน้ีผูดูแลดาน Palliative care ควรท่ีจะสามารถแยกแยะระหวางปฏิกิริยาท่ีเกิดจากความสูญเสีย ที่ปกติและ

ผิดปกติได ซ่ึงจะนำไปสูการชวยเหลือที่เหมาะสมและทันเวลา อยางไรก็ตามบนความแตกตางและหลากหลาย

ของสังคมในปจจุบันการที่จะลงความเห็นวาความโศกเศราท่ีเกิดข้ึนเปนปฏิกิริยาที่ปกติหรือผิดปกติไมใช

เรื่องงายท่ีจะใหชี้ชัดลงไป

ความโศกเศราปกต ิ(Normal grief)

เราสามารถแบง Grief  ออกเปนระยะตางๆ ตามชวงเวลาที่เกิด ซ่ึงเรียกวา Phase of Grief  ไดแก

Anticipatory grief, Acute grief, Chronic phase of normal grief และ Resolution phase

Anticipatory grief  เปนอารมณความรูสึกโศกเศราท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวางการเจ็บปวยชวงสุดทาย

กอนผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงเปนชวงท่ีทุกคนเริ่มตระหนักแลววาการตายกำลังจะมาถึง ปฏิกิริยาท่ีเกิดกับผูที่เก่ียวของ

ไดแก อาการท่ีเกิดจากความกังวลและอารมณโกรธ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสูญเสียท่ีกำลังจะเกิดข้ึน Anti-

cipatory grief พบไดบอยในกรณีทีผ่ปูวยไดรบัการดูแลอยท่ีูบานหรือมชีวงเวลาปวยระยะสุดทายสัน้ๆ มีหลกัฐาน

วาการเกิด Anticipatory grief รวมกับการไดรับสัญญาณเตือนท่ีเพียงพอ และมีชวงเวลาเตรียมใจพอสมควร

อาจนำไปสูการปรับตัวไดดีกวากรณีทั่วๆไป Anticipatory grief อาจมีปฏิกิริยารุนแรงในกรณีที่การเจ็บปวยนั้น

รนุแรง กะทันหนัไมคาดคิด หรอืกรณเีกดิกับผตูายมีอายนุอย

Acute grief เปนอารมณความรูสึกโศกเศราของผูดูแลหรือครอบครัวของผูปวย ที่เกิดข้ึนหลังจาก

ผูปวยเสียชีวิต ปฏิกิริยาตางๆ มักเริ่มเกิดข้ึนทันทีหรือภายในเวลาเปนชั่วโมง แตอาจเร่ิมชาเปนหลายๆ วันก็ได

ซ่ึงอาจเน่ืองดวยปจจัยดานรางกาย (ความเหน่ือยลา เจ็บปวย) หรือดานสังคม (จัดการเอกสาร จัดการงานศพ)

อยางไรก็ตามถาเริ่มเกิดปฏิกิริยาข้ึนชากวา 2 สัปดาห เรียกวา Delayed grief  พบวาอาจมีแนวโนมท่ีจะมีอาการ

รุนแรงหรือเรื้อรังไดมากกวาปกติ ชวงระยะของ Acute grief  มักจะนานประมาณ 6 สัปดาห หรือนานกวาน้ัน

เล็กนอย
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ปฏิกิริยาของ Acute grief มักนำดวยอาการ นิ่งอึ้งในชวงแรก (shock and numbness) แลวจึงตามมา

ดวยอาการอ่ืนๆ  ทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ  ดังตารางท่ี 1

ตารางที ่1 Acute grief reaction

Shock, numbness, unreality Crying

Anxiety Anorexia

Agitation Diarrhea

Aimless activity, inactivity Palpitation

Anger Fatigue

Preoccupation Insomnia

Depressive symptoms, including guilt Symptoms similar to the diseased

การใหกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจเปนส่ิงท่ีสำคัญย่ิงตอญาติผูสูญเสีย รวมท้ังการใหความเขาใจ

วา ความเศราโศกเสียใจและปฏิกิริยาตางๆ อันเกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักและผูกพันไปนั้นเปนเรื่องปกติที่

ยอมรับได

Chronic phase of normal grief มักกนิเวลาเพยีงไมกีเ่ดือน หรอือาจนานไดถงึสองป ใน Chronic phase

จะมีลักษณะอาการเหมือนกับระยะ Acute grief รวมกับอาการ เฉยชา เก็บตัวไมเขาสังคม และ ซึมเศรา รวมทั้ง

อาจมีอาการกังวล อาการนอนไมหลับและความรูสึกไรจุดหมายรวมดวย ควรใหการชวยเหลือดูแลในลักษณะ

ของการสนับสนุนดานจิตใจ โดยพยายามไมใหเกิดมีการตัดสินวาถูกหรือผิด ทั้งน้ีเพื่อชวยใหมีการระบายความ

รสึูกจรงิๆ ทีเ่กดิข้ึน การเขารวมกลมุกับผสููญเสียอืน่ๆโดยมากจะเกิดประโยชนในระยะน้ีดวย ส่ิงท่ีสำคัญอกีประการ

คือการสนับสนุนใหผูสูญเสียไมปดก้ันความรูสึกเศราโศก ทั้งน้ีเพื่อใหอารมณความรูสึกตางๆไดถูกกำหนดรู

ตามความเปนจริง ซ่ึงจะคอยๆ หายไปในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีอาจใชการอธิบายเหตุผลประกอบใหเกิด

ความเขาใจและยอมรับดียิ่งข้ึน

Resolution phase เปนระยะกอนท่ีจะกลับสูสภาวะปกติอีกครั้ง สังเกตไดจากมีการจัดระเบียบการ

ใชชีวิตใหม เริ่มมีจุดมุงหมายของชีวิตหรือมีเปาหมายของงานท่ีทำ ในขณะเดียวกันกับท่ีอาการตางๆ ของความ

โศกเศราท้ังทางรางกายและจิตใจเร่ิมลดลงใหเห็น ผูสูญเสียจะสามารถระลึกถึงผูที่ถึงแกกรรมไดโดยไมมีความ

รูสึกผิดหรือวิตกกังวล ผูสูญเสียหลายคนจะรูสึกถึงความม่ันคงของอารมณและความมีวุฒิภาวะดานจิตใจมากข้ึน

หลังจากไดผานกระบวนการของความโศกเศราหลังการสูญเสียอยางเหมาะสม

ปฏกิริยิาจากการสูญเสียบุคคลใกลชดิท่ีผดิปกติ (Abnormal bereavement reactions)

ปฏิกิริยาความโศกเศราหลังการสูญเสียบุคคลใกลชิดท่ีกินเวลานาน รุนแรงมาก หรือมีความแตกตาง

จากกรณีทัว่ไป อาจเรียกไดวาผดิปกติ  อยางไรก็ตามยังไมมีการกำหนดถึงความหมายของปฏิกริยิาดังกลาวท่ีถอืวา

ปกติไวอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน แตก็มีการรวบรวมปจจัยท่ีเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดปฏิกิริยาความโศกเศรา

หลงัความสูญเสียทีผ่ดิปกติไว  ดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 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

ความโศกเศราหลังการสูญเสียบุคคลใกลชิดท่ีผิดปกติ (Abnormal bereavement) พอแจกแจงไดเปน

ชนดิตางๆ ไดแก Inhibited bereavement, distorted bereavement, และ chronic bereavement

Inhibited bereavement ในผูใหญถาปฏิกิริยาความโศกเศราท่ีเกิดข้ึนหลังจากการสูญเสียไมมีการ

แสดงออกมาใหเห็นเลย หรือแสดงออกนอยมากน้ัน สวนใหญมักถือวาเปนส่ิงผิดปกติ อาจสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางไมดีตอการดำเนินชีวิตได อันเน่ืองมาจากความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่

ทำใหนึกถึงผูที่เสียชีวิต ซ่ึงจะทำใหความสัมพันธกับสังคมรอบขางในสวนที่เกี่ยวของกับผูเสียชีวิตถูกทำลายลง

มักเกิดรวมกับความกังวล หงุดหงิด และซึมเศรา การดูแลมักเปนลักษณะของการใหคำปรึกษาและคำแนะนำ

มากกวาการรักษาดวยยา เรียกวา Program of  guided mourning ซ่ึงเปนวิธีการบำบัดโดยใหผูสูญเสียนึกถึงตัว

ผูเสียชีวิต รวมกับการทบทวนถึงความผูกพันท่ีมีตอผูเสียชีวิต ทั้งท่ียังรูสึกเจ็บปวดตอเรื่องดังกลาวอยู ทั้งน้ีเพื่อ

ใหไดระบายและแสดงออกถึงความวิตกกังวล ความรูสึกผิด หรือความโกรธตางๆซึ่งเม่ือนำมาสะทอนใหผู

สูญเสียไดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเหมาะสมจะเปนประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะเม่ือเปนมุมมองท่ีไดจาก

สมาชิกในครอบครัวดวยกัน

Distorted bereavement  เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการสูญเสียที่มากเกินปกติ ที่พบไดบอยสองชนิด

ไดแก โกรธมากเกินปกติ (Extreme angry) และรูสึกผิดมากเกินปกติ (Extreme guilt) มักจะเกิดในกรณีที่

ผูสูญเสียเปนผูที่ตองพึ่งพิงผูตายอยางมาก ซ่ึงอาจเปนไดทั้งดานรางกาย ดานจิตใจหรือท้ังสองดาน หรืออาจ

เกิดในกรณีที่เก่ียวกับความรูสึกถึงการละท้ิงท่ีไมสมควร ชนิดของความรูสึกท่ีผิดจะมีลักษณะท่ีมีความรูสึกผิด

อยางตอเน่ืองรวมกับการโทษตัวเอง

Chronic bereavement หรืออาจเรียกอีกช่ือหนึ่งวา Unresolved grief มีลักษณะท่ีอาการตางๆ

ของ Acute grief ไมหายไปในเวลาท่ีสมควร ซ่ึงมีปจจัยเส่ียงท่ีทำใหเกิดข้ึนไดหลายอยาง ดังตารางท่ี 2 ผสููญเสีย

อาจจะแสดงอาการวิตกกังวล รวมท้ังมีความวิตกจริตเก่ียวกับสุขภาพของตน (Hypochondria sis) และมักพบ

อาการซึมเศรา  แตมีสวนนอยที่กลายไปเปนอาการซึมเศรารุนแรง (major depression) หรือมีความคิดท่ีจะฆา

ตัวตาย
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การรักษา

ผูสูญเสียสวนใหญแลวไมตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และมักคืนสูสภาพปกติไดโดยอาศัยการ

เยยีวยาจากครอบครัว จากเพือ่นฝงูและดวยเวลา

กอนการเสียชีวิต

การดูแลภาวะความโศกเศราอันเนื่องดวยการตายนี้สมควรเริ่มต้ังแตกอนผูปวยจะเสียชีวิต ผูปวย

และครอบครวัควรไดรบัขอมลูอยางตรงไปตรงมาเก่ียวกบัการพยากรณโรค ซึง่ควรจดัใหมีการพบปะกนัระหวาง

สมาชิกในครอบครัวและผดููแลเพ่ือการเตรียมตัวเผชญิหนากับความสูญเสียท่ีใกลเขามา ในบางโอกาสอาจสามารถ

ที่จะทราบไดลวงหนาไดวาใครท่ีมีความเส่ียงท่ีจะปรับตัวหลังประสบกับความสูญเสียและการพลัดพรากไดไมดี

(Bereavement difficulties) ซ่ึงสมควรไดรับการนำเขารวมโครงการ อาทิ เชนปรึกษานักจิตวิทยา เพื่อการ

ชวยเหลือและใหคำแนะนำเปนพิเศษ ซ่ึงขณะน้ีไดมีการวิจัยแบบ Randomized controlled trial เกี่ยวกับ

โครงการในลักษณะเชนน้ีดวยรปูแบบตางๆ  อยางกวางขวาง

ชวงระหวางการเสียชีวิต

เม่ือมีการคาดการณลวงหนาถึงวันท่ีผูปวยอาจจะเสียชีวิตแลว ควรแจงใหครอบครัวทราบ รวมท้ัง

สนับสนุนใหครอบครัวมารวมอยูในเหตุการณในวันดังกลาวดวย เพื่อใหไดมีโอกาสมีสวนรวมหรือมีสวน

ในการชวยเหลือในกระบวนการตายของผูปวย ซ่ึงจะชวยใหเกิดการยอมรับความจริงท่ีกำลังเกิดข้ึน หลังจาก

การเสียชีวิตของผูปวยควรสนับสนุนใหครอบครัวไดอยูกับรางของผูเสียชีวิตน้ันสักพักหนึ่ง อาจเปนเพียงการ

นั่งอยูอยางสงบ หรืออาจมีการพูดลา หรือแมแตการสัมผัสเพื่อแสดงความอาลัยตางๆ ก็เปนส่ิงท่ีกระทำได ควร

เปดโอกาสใหญาติผูเสียชีวิตท่ีตองการมีสวนรวมในการจัดการกับรางผูตายเขามีสวนรวม เชนการจัดทาทาง

การทำความสะอาด การตกแตงรางกาย การแตงกาย เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีที่มีการเสียชีวิตท่ีบาน

ขณะเดียวกันควรใหกำลังใจดวยเหตุผล โดยเนนเรื่องการชี้ใหเห็นถึงการพนทุกขของผูตาย อยางไรก็ตามควร

เปดโอกาสใหญาติเหลาน้ันไดมีโอกาสติดตอกับบุคลากรทางการแพทยไดอีกในภายหลัง เพื่อชวยแกไขปญหา

หรอืตอบขอสงสัยกงัวลใจตางๆ ทีย่งัคางคาใจอยู

ภายหลังการเสียชีวิต

ควรพยายามติดตอกับครอบครัวผูตายเพ่ือติดตามผล อาจเปนทางจดหมาย หรือโทรศัพทเพื่อให

ครอบครัวรูสึกไดถึงความหวงใย รวมทั้งชวยใหสามารถพบความผิดปกติ (Abnormal bereavement) ได ซ่ึงถา

ในกรณีที่รุนแรงก็จะสามารถสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญไดแก counselor หรือ psychiatrist ไดอยางเหมาะสม

และทันเวลา หรือการใช การเขารวมกลุมชวยเหลือกันเองระหวางผูสูญเสีย (Bereavement self-help group)

ก็อาจจะเปนประโยชน  อยางไรก็ตามแพทยประจำครอบครัวของผูสูญเสียเองควรจะมีบทบทสำคัญท่ีจะชวย

ตัดสินไดวาจำเปนตองใหการชวยเหลืออื่นๆ อีกหรือไม การจัดงานรำลึกถึงผูจากไปปละหน่ึงถึงสองคร้ังโดย

หนวย palliative care เปนอีกส่ิงท่ีนาจะไดประโยชนมากในการติดตามผล รวมท้ังควรมีกระบวนการในการ

ทบทวนการทำงานของหนวยงานเก่ียวกับการดูแลดาน Grief and Bereavement เปนประจำสม่ำเสมอ เก่ียวกับ

ขีดความสามารถของหนวยและความตองการของครอบครัวผูตาย  ซ่ึงจะชวยเพิ่มความรูและประสิทธิภาพ

ในการบริการใหดียิ่งข้ึน
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Bereaved children เด็กเม่ือตองเผชิญกับการเสียชีวิตของบุพการีมักจะตองการการดูแลเปนพิเศษ

โดยเฉพาะในชวงวัย school age ซ่ึงอาจจะย่ิงเปนปญหามากข้ึนเปนทวีคูณกรณีบิดาหรือมารดาผูที่ยังมีชีวิตอยู

กลับจมอยูกับความทุกขโศกอยางรุนแรงเสียเอง การวางแผนรับมือลวงหนาจึงเปนการเตรียมตัวท่ีดีใหกับเด็ก

เพือ่ใหพรอมรับมือกบัการตายของบุพการี เน่ืองดวยปกติแลวบุพการีจะเปนผใูหคำแนะนำและคำอธิบายกับเด็กๆ

เม่ือมีปญหา ดังน้ันเม่ือบิดามารดาเปนผเูสียชวีติ การใหความชวยเหลือเด็กในกรณีนีจ้งึตองการผเูช่ียวชาญเฉพาะ

ที่ทำหนาท่ีในการใหคำแนะนำ ปฏิกิริยาของเด็กตอการสูญเสียนั้นอาจออกมาในรูปของการมีปญหาดานความ

ประพฤติและวินัย อาการอ่ืนๆ ท่ีพบรวมดวยมีทั้งอาการทางกายและอาการทางจิตใจ ความรูสึกไมม่ันคง ความ

โกรธ และความรูสึกผิดพบไดบอย การติดตามเด็กที่ประสพกับการสูญเสียบุพการี พบวามีแนวโนมท่ีจะมีการ

ปรบัตัวดานพฤติกรรมไมดีซ่ึงรบกวนการเขาสังคมและการศึกษา  ในกรณีดังกลาวสมควรไดรบัการใหคำปรกึษา
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มีผูปวยภูมิคุมกันบกพรองนอยรายมากท่ีหลังจากติดเช้ือ HIV แลวโรคไมลุกลามภายในระยะเวลา

ไมกี่ป ถึงแมปจจุบันจะมียาควบคุมไดดีข้ึนก็ตาม AIDS ถูกพิจารณาใหเปนโรคท่ีอันตรายถึงแกชีวิตเสมอ จึงมี

ความเหมาะสมและจำเปนกับการพิจารณาใหมีถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองหลากหลายชนิดไวบริการ

ดวยความออนไหวตอท้ังทางดานจิตใจตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ในชวงระยะเริ่มแรกที่มีการระบาดของ AIDS เนื่องจากการดูแลรักษาแบบประคับประคองไดรับการ

จัดต้ังข้ึนเพื่อไวสำหรับดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายเปนการเฉพาะ จึงมีความคิดเห็นวาการดูแลรูปแบบน้ี

ถูกพิจารณาวาเปนมาตรการท่ีแสดงถึงการยอมแพตอการรักษา ดังน้ันจึงควรพิจารณาจัดหารูปแบบการดูแลท่ี

เหมาะสมท่ีแตกตางกันออกไป แตโดยความเปนจริงแลว ความตองการการดูแลรักษาแบบประคับประคองของ

ผูปวย AIDS นั้นคลายคลึงกับผูปวยโรคมะเร็งเพียงแตมีปญหาทางการแพทยบางประการท่ีแตกตางกันออกไป

และการดูแลตองการถึงความออนไหวและความเหมาะสมกับดานภาวะจิตใจและวัฒนธรรมของผูปวย ซ่ึงขอ

โตแยงตางๆ ทีถ่กูพจิารณาวาผปูวยทัง้สองกลมุน้ีมีความคลายคลงึกนันัน้ ประกอบดวย

ผปูวยAIDS เปนกลมุผปูวยทีอ่ายนุอยกวามาก

- แตก็ไมไดมีอายุนอยกวาผูปวยท่ีใกลตายจากโรคมะเร็งท่ีตองการบริการการดูแลรักษาแบบ

ประคับประคองอยางเดนชัด

ผปูวย AIDS ยังคงตองมีการบำบัดโรคท่ีเปนอยูอยางจริงจัง

- เชนกันท่ีผูปวยโรคมะเร็งสวนมากก็อยูในสภาวะเดียวกัน

ผปูวย AIDS จะไมละทิ้งความหวังในการหายปวยจนกวาเขาสูชวงทายของการเจ็บไข

- เชนเดียวกนัท่ีผปูวยโรคมะเร็งสวนมากโดยเฉพาะผทูีอ่ยใูนวัยหนมุสาว จะมีความรสึูกเชนน้ี

การยอมรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง หมายถึง การยอมแพ

- การดูแลรกัษาแบบประคับประคองเปนการดูแลแบบองครวมดวยหลากหลายมาตรการ ซ่ึงเกีย่วของ

กับการแกไขปญหาทางดานรางกายและจิตใจ ไมใชทางเลือกทางการแพทยที่ออนปวกเปยกท่ีถูกนำมาใชเม่ือ

การบำบัด anticancer หรือ antiviral ถูกพิจารณายับยั้ง แตเปนการดูแลท่ีสามารถถูกนำมาผสมผสานใชแกผูปวย

กอนหนาการเขาสูระยะสุดทายของโรคไดเปนเวลายาวนาน

ผปูวย AIDS ตองการไดรับรูขอมูลการปวยไขและเก่ียวของกับการตัดสินใจในการรักษา

- ส่ิงท่ีตองการเหลาน้ีควรไดรบัการปฏบิติัสำหรบัผปูวยทุกราย ไมวาจะอายุเทาใด ถาบรรลนุติิภาวะ

มีสติสัมปชัญญะบริบรูณ โดยไมคำนึงวาจะปวยดวยโรคอะไร ไมวาจะเปนมะเร็งหรือAIDS
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ผปูวย AIDS ใสใจกับเรื่องคุณภาพชีวิต

- การดูแลรักษาแบบประคับประคองเปนการดูแลท่ีเนนใหถึงการดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด

ผูปวย AIDS มีภาวะหวนคืนของการติดเช้ือที่คุกคามชีวิตอยางเฉียบพลันและตองการถึงการดูแล

รักษาอยางทันทีทันใด

- ผปูวยโรคมะเร็งก็ทกุขทรมานจากปญหาตางๆ ทางการแพทยทีต่องการถงึการดูแลชนดิเฉียบพลนั

ที่คลายคลึงกัน (เชน ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเกินปกติ กระดูกหักจากพยาธิสภาพที่เปนอยูและภาวะอุดตัน

ของลำไส)

ในผปูวย AIDS ไมอาจพยากรณโรคไดอยางชัดเจน

- ผูปวยโรคมะเร็งบางรายก็ไมอาจทำนายถึงการพยากรณโรคไดอยางแนชัด หากหลีกเลี่ยงกับการ

กลาวถึงโรคฉวยโอกาสชนิดตางๆ (opportunistic infections) แลว การทำนายถึงการพยากรณโรคแกผูปวย

AIDS คอนขางจะแนนอน

ผปูวย AIDS ทุกขทรมานจากความปวดท่ีไมสนองตอบตอยาแกปวด

- การควบคุมความปวดตองการถึงการยึดม่ันตอหลักเกณฑในการใชยาแกปวด รวมถึงยาแกปวด

กลมุ adjuvants และการใสใจกับปจจยัตางๆ ทีก่อใหเกดิความทุกข  ซ่ึงอาจเปนตัวการท่ีทำใหความปวดรุนแรงข้ึน

หนวยงานท่ีใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองกลัว AIDS

- มีความเปนไปไดในชวงแรกท่ีมีการระบาดของ AIDS เพราะความรูในดานโรคน้ียังไมดีพอ

แตสถานการณในปจจุบันไดเปล่ียนไป บุคลากรทางการแพทยที่ทำงานในดานน้ี  นอกจากไมกลัวยังพรอมท่ีจะ

ใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ีและเต็มใจ

ปจจัยทางดานจิตใจและสังคมมีความแตกตางเปนการเฉพาะในผูปวย AIDS

- พบวาปจจัยดานจิตใจและสังคมท่ีเกิดกับผูใกลตายท่ีมีอายุนอยไมมีความแตกตางไปจากท่ีเกิดกับ

ผูปวยโรคมะเร็งท่ีสูงอายุ และยังคลายคลึงกันไมวาจะเปนกับพวกติดเชื้อ HIV ของกลุมชายรักรวมเพศหรือจาก

การฉีดยาเขาเสนเลือดดำ ส่ิงท่ีการดูแลรักษาแบบประคับประคองตองมีคือบุคคลท่ีทำงานในดานน้ีตองมี

ความชำนาญ และมีบุคลิกภาพท่ีแนใจวาสามารถใหถึงการชวยเหลือค้ำจุนและการบำบัดดวยกิริยาทาทีที่เปยม

ดวยความพอเหมาะทางดานจิตศาสตรและทางดานวัฒนธรรมของผูปวย

เปาหมายของการดูแลรักษาแบบประคับประคองคือการใหถึงการบรรเทาและหรือปองกันความทุกข

ทรมาน สาเหตุที่กอใหเกิดความทุกขทรมานในผูปวย AIDS สามารถแบงแยกเปนประเภทตางๆ ในรูปแบบ

เดียวกันกับท่ีเกิดกับผปูวยโรคมะเร็ง และแตละประเภทไดรบัการบำบัดใหดีข้ึน ตามตารางตอไปน้ี
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ตารางแสดงถึงลักษณะปญหาของความทุกขทรมานและสวนประกอบของการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

ที่นำมาใช

ความทุกขทรมาน การดูแล

ความปวด ใหการบำบัดตอความปวด

+ อาการอ่ืนๆ ทางดานรางกาย และอาการอ่ืนๆ ทีเ่กดิกับรางกาย

+ ปญหาทางดานจิตใจ และปญหาตางๆ ทางดานจิตใจ

+ ความยากลำบากทางดานสังคม และความยากลำบากดานสังคม

+ ปจจยัทางดานวัฒนธรรม และปจจยัตางๆ ทางดานวัฒนธรรม

+ ความกังวลตอจติวิญญาณ/ปญหาคางคาใจ และความกังวลตอจิตวิญญาณ/ปญหาคางคาใจ

=  ความทกุขทรมานทัง้หมด =  การดแูลทกุสิง่ทกุอยางของการดแูลแบบประคบัประคอง

(Total Suffering) (Multidisciplinary Palliative Care - Total Care)

เสนทางการดำเนินโรคของ AIDS

เสนทางการดำเนินโรคจนเขาสูระยะสุดทายของการติดเชื้อ HIV นั้นมีความหลากหลาย โดยต้ังแต

ไมกีเ่ดือนไปถงึ 2-3 ป ถาหากไมไดรบัการบำบัดอยางเต็มท่ี การทำ serial CD4 lymphocyte counts ซ่ึงมีประโยชน

ตอการใชเปนเคร่ืองมือในการพยากรณโรคและแบงกลมุผปูวยพบวามีประโยชนนอยมากสำหรบัผปูวยเฉพาะราย

เหตุผลแรกของความยุงยากในการใหถึงการพยากรณโรคแกผูปวยเฉพาะรายก็คือการดำเนินโรคถูกทำใหสะดุด

โดยการติดเช้ือฉวยโอกาสอยางซ้ำซาก  ซ่ึงการติดเช้ือเชนน้ีบางคร้ังคุกคามถึงชีวิต ทั้งๆ ที่มีการแกวงอยางมาก

กบัการดำเนินโรค AIDS แตกส็ามารถจัดแบงระยะของการคืบหนาของการปวยไขไดเปน 4 กลมุใหญคอื

- ระยะแรก (early stage)

* เพิ่งไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคAIDS

* มีการสนองตอบตอ antiviral therapy และการบำบดัภาวะติดเช้ือตางๆ

* มีการฟนตัวดานการทำงานของอวัยวะในรางกายและน้ำหนักตัว

- ระยะคบืหนา (progressive stage)

* เพิ่มชนิดและความถ่ีของการติดเช้ือ

* เพิ่มอุบัติการณในการบำบัดอาการขางเคียงตางๆ

* มีภาวะน้ำหนักตัวลดลงอยางตอเนื่อง

* มีภาวะออนเปลี้ยเพิ่มข้ึนและคงอยูยาวนาน

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม

* สามารถทำงานและทำกิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวันไดเพียงบางประการ
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- ระยะโรคลกุลาม (advanced stage)

* มีภาวะติดเช้ือเพิ่มข้ึนหรือเปนอยางตอเนื่อง รวมกับมีการสนองตอบตอการบำบัดอยางจริงจังท่ี

ลดลง

* มีภาวะออนเปลี้ยและออนเพลียอยางรุนแรงโดยมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน

* อาจมีปญหาดานประสาทวิทยา  [อาทิเชน สมองเส่ือม (dementia) ตาบอด]

* ควรหยุดชนิดการบำบัดท่ีมุงตรงและจริงจังตอตัวโรค (active treatment) และปรับเปล่ียนมาเปน

การบำบัดในรูปแบบประคับประคอง

- ระยะสดุทาย (terminal stage)

* ตองอาศัยผูอื่นชวยกระทำในทุกส่ิงทุกอยาง

* สามารถคาดหมายไดวาความตายจะเกิดข้ึนภายในชวงเวลาไมกี่วันถึง 2-3 เดือน

* การดูแลท้ังหมดมุงท่ีทำใหผูปวยรูสึกสบาย

การนำเอาการดูแลรักษาแบบประคับประคองเขารวมในการบำบัดผูปวย AIDS

อุปสรรคเดียวที่เขมแข็งหรือสำคัญสุดในการทำใหการดูแลรักษาแบบประคับประคองไมไดรับการ

พฒันาใหมีประสิทธิภาพสำหรบัผปูวย AIDS คือ ความเช่ือท่ีวา การดูแลรกัษาแบบประคับประคองเปน “ทางเลือก

ที่ออนปวกเปยก” และถูกนำมาใชเม่ือมาตรการบำบัดตางๆ ที่ใชอยูเดิมลมเหลวและยังเปนการทำใหความหวัง

ที่จะหายจากการปวยไขถูกละท้ิงไปดวย แทจริงแลวการดูแลรักษาแบบประคับประคองเก่ียวของกับการดูแล

ทางดานรางกายและปญหาทางดานจิตใจอยางจริงจัง หลักการสำหรับการดูแลรักษารูปแบบประคับประคอง

ใหแกผูปวย AIDS เปนรูปแบบเดียวกันกับท่ีใชดูแลผูปวยโรคมะเร็ง ถึงแมปญหาดานการแพทยจะแตกตางกัน

รวมถึงการเขาดูแลดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตองการถึงความแตกตางกันก็ไมใชเปน

ประเด็นสำคัญ การดูแลอาการตางๆ  รวมถึงการเขาชวยเหลือค้ำจุนอยางครอบคลุมไปทุกๆ ดาน โดยมงุไปท่ีสาเหตุ

ทุกสิ่งท่ีกอใหผูปวยเกิดความทุกขทรมานดวยการมีทีมงานท่ีหลากหลายความชำนาญ และมีการเตรียมพรอม

เขาปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกผูปวย AIDS ทุกรายกอนที่การปวยไขจะเขาสูระยะสุดทาย โดยการบำบัดน้ี

เปนการแพทยผสมผสาน (ไมใชการแขงขันหรือแกงแยง) รวมกับการแพทยทีใ่หการบำบัดกับตัวโรคอยางจริงจัง

และการดูแลรักษาแบบประคับประคองควรถูกนำมาใชรวมกับการดูแลผูปวยในทุกๆ ดานไดอยางไมตะขิด--

ตะขวางใจ  ดังรปูตอไปนี้
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รปูแสดงถึงการนำเอาการดแูลรกัษาแบบประคบัประคองเขารวมในการดแูลผปูวย AIDS

  
 
 
 

ความปวด

ผูปวย AIDS ระยะท่ีโรคลุกลามหรือระยะสุดทายจำนวนมากมีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง

รวมดวย หลกัการท่ีใชสำหรบัประเมินและใหการบำบดัความปวดจะเปนไปในรูปแบบเดียวกนักบัท่ีกลาวไวแลว

ขางตน มีความจำเปนตองใสใจกับปจจัยอื่นๆ ที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการรับรู

ความปวด ต้ังแตดานรางกาย จิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงจิตวิญญาณและปญหาตางๆ ที่ยัง

คางคาใจ เชนเดียวกับผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยกลุมน้ีบอยคร้ังท่ีไดรับการบำบัดความปวดท่ีนอยกวาควรจะเปน

ทำใหตองทุกขทรมานโดยไมจำเปน

ยาแกปวดกลุมยาเสริม (adjuvant analgesics) เปนยาท่ีนำมาใชเปนกรณีพิเศษสำหรับบำบัดความปวด

ทีสั่มพนัธกบัพยาธิสภาพของโรคท่ีไปของแวะกับระบบประสาท ทีเ่รียกวา neuropathic pain โดยมากอาจสมัพนัธ

กับยากลุม antiviral หรือยาชนิดอ่ืนท่ีมีพิษขางเคียงตอระบบประสาท ทำใหจำเปนตองลดหรือถอดยาเหลาน้ี

ออกไปจากการบำบัด corticosteroids จะชวยบรรเทาความปวดท่ีเกิดจากมีความดันภายในกะโหลกศีรษะเพ่ิม

สูงกวาปกติ (raised intracranial pressure) แพทยบางรายอาจกลัวตอการใช corticosteroids โดยวิตกวาอาจเพ่ิม

ความเส่ียงตอการเกิดภาวะติดเชื้อจำพวกฉวยโอกาสหรือไปปดบังขบวนการอักเสบ แตในกรณีของผูปวยที่

โรคลุกลามหรือเขาสูระยะสุดทาย การชวยลดความปวด เพิ่มความอยากรับประทานอาหาร ทำใหอารมณและ

คุณภาพชวีติดีข้ึนอาจจะทำใหความเส่ียงตางๆ ทีก่ลาวมาแลวหมดความหมายไป

การบำบดั Antiviral

การบำบัดทางการแพทยอยางจริงจัง

- พวกติดเชื้อที่ฉวยโอกาส

- มะเร็งท่ีสืบเน่ืองจาก AIDS

การดูแลรกัษาแบบประคับประคองกับอาการตางๆ รวมถึงการชวยเหลอืค้ำจุน

- ความปวด อาการอ่ืนๆ ทีเ่กิดกับรางกาย ปญหาตางๆ ต้ังแตดานจิตใจ สังคม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีวฒันธรรมและจิตวิญญาณ รวมถงึปญหาท่ีคางคาใจ

ไดรับการวินิจฉัย    ตาย

วาปวยดวยโรค AIDS
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การบำบัดอาการอืน่ๆ ทีก่อใหเกดิปญหากับผปูวยAIDS

บรเิวณสวนคอหอย (oropharyngeal)

โรคที่เกิดบริเวณสวนคอหอยพบไดเปนของปกติในผูปวย AIDS ตามตารางขางลาง การบำบัดรักษา

จะมุงไปท่ีสาเหตุถาเปนไปได การติดเช้ือพวก papilloma virus สามารถใหการบำบัดไดโดยการผาตัดหรือใช

laser ถารอยโรคน้ันกอใหเกิดความรำคาญ การเกิด aphthous ulcer ซ้ำซาก  ก็ใหการบำบัดดวยการทาบริเวณท่ี

เปนดวย corticosteroid มีรายงานถึงการใชบำบัดดวย thalidomide  อยางไดผลแตอาจกอใหเกดิภาวะ peripheral

neuropathy ตามมา  ผปูวย AIDS มีความเปนไปไดกบัการเกิดภาวะปากคอแหงเน่ืองจากขาดน้ำคัดหล่ังธรรมดา

(xerostomia)  จึงจำเปนตองใหการใสใจตอสุขภาพของชองปากและฟนรวมถึงการใหพวก topical fluoride

supplements

ตารางแสดงถึงโรคทีเ่กดิบริเวณ oropharyngeal

fungal

viral

bacterial

malignant

recurrent aphthous ulceration

xerostomia

candidiasis

herpes simplex virus (HSV)

papilloma virus (หดู)

hairy leucoplakia (EBV)

HIV-associated gingivitis, periodontitis

Other bacterial infections

Kaposi's sarcoma

non-Hodgkin’s lymphoma

บรเิวณหลอดอาหาร (esophageal)

ภาวะหลอดอาหารอักเสบพบไดบอยมากโดยเกิดจากเช้ือรา candidiasis การใชกลองสองตรวจเพื่อให

แนใจหรอืใหยา fluconazole (100 มก./วนั)  ซ่ึงเปนยาครอบจักรวาลไปกอน แตถาไมสนองตอบตอยาท่ีใหเทาท่ี

ควรกค็วรพจิารณาใช endoscopy  เพือ่ตรวจหาวาเกิดจากสาเหตุอืน่หรอืไม การบำบดัเปนไปตามเหตุทีก่อใหเกดิ

อาการ
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เบือ่อาหารและน้ำหนักลด (anorexia & weight loss)

บอยครั้งท่ีพบวาผูปวย AIDS ทุกขจากภาวะเบ่ืออาหารและน้ำหนักลด ซ่ึงสาเหตุมีต้ังแตมีการแพร

กระจายของการติดเช้ืออยางเร้ือรงั จากยาท่ีใชรกัษา ภาวะท่ีไรโภชนาการสำหรบัรางกาย (inanition) กลนือาหาร

ลำบาก มีการดูดซึมอาหารบกพรอง โรคทางระบบประสาทสวนกลาง (เชน สมองเส่ือม) และภาวะ HIV-cachexia/

wasting  เปนตน  ถาหากสามารถคนหาสาเหตุ  การบำบัดก็ควรกระทำกบัตัวตนเหตุถากระทำได การขอคำปรกึษา

จากโภชนากรจะเปนวิธีที่ดีสำหรับผูปวยท่ีทุโภชนาการหรือรับประทานอาหารไดไมเพียงพอ ผูปวยท่ีมีอาการ

ทองเสียหรือมีการดูดซึมอาหารบกพรองท่ีไมสนองตอบตอการบำบัดแตสภาพท่ัวไปรวมถึงการพยากรณโรค

ยังอยูในเกณฑที่ดี  ควรพิจารณาใหอาหารทางเสนเลือด โดยผลและประโยชนท่ีไดรับควรประเมินหลังทดลอง

ใหการบำบัดไปแลว 3-4 สัปดาห กอนตัดสินใจวาจะคงการบำบัดในรูปแบบน้ีตอไป corticosteroid จะชวย

ทำใหอยากอาหารและสงเสริมใหอารมณดีข้ึนและอาจชวยเสริมใหมีน้ำหนักตัวเพิ่มข้ึนบางแมจะไมมาก

ในผปูวยระยะโรคลุกลาม megestrol (160-320 มก./วนั)  จะชวยทำใหมีความอยากอาหารเพ่ิมข้ึน และอาจทำให

มีน้ำหนักตัวเพิ่มข้ึนบางแตอาจทำใหความรูสึกทางเพศสัมพันธเส่ือมไป ยาจำพวกแกอาเจียน dronabinol จะ

ชวยทำใหเกิดความอยากรับประทานอาหารเพิ่มข้ึนแตอาจกอใหเกิดผลขางเคียงดานเกิดอาการละเหี่ยใจโดย

ไรสาเหตุ (dysphoria) โดยเฉพาะผปูวยระยะสดุทายท่ีมีพยาธสิภาพของระบบประสาทสวนกลาง

ทองเสยี (diarrhea)

ผูปวย AIDS มากกวาคร่ึงหน่ึงพบวาทุกขทรมานจากอาการทองเสีย ซ่ึงอาจรุนแรงขนาดมีการขับถาย

วันละ 10-20 ครั้ง โดย 2 ใน 3 ของผูปวยกลุมน้ีอาการทองเสียเกิดจากการติดเช้ือ สำหรับสาเหตุอื่นอาจจากผล

ขางเคียงของยาท่ีใชบำบัดหรือลำไสเกิด Kaposi’s sarcoma หรือ lymphoma สำหรับคำ “AIDS enteropathy”

ใชสำหรับอธิบายถึงผูปวยท่ีไมสามารถหาสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะทองเสีย อาจเกิดจาก HIV infection โดยตรง

ในผูปวยบางราย

การบำบัดภาวะทองเสยีขึน้กบัสาเหตุ ความรุนแรงและระยะการปวยไขของโรคทีเ่ปนอย ูถาเปนการติด

เช้ือจาก Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Giardia, Isospora bell; และ Chlamydia

เปนเหตุผลอันสมควรท่ีจะใหการบำบัดดวยยาฆาเช้ือนั้นๆ เปนการเฉพาะ สำหรับการฆาเช้ือจุลินทรียชนิดอ่ืนๆ

ยังเปนท่ีนาสงสัยถึงการไดประโยชนกับการใหยาฆาเช้ือจุลินทรียที่ครอบคลุมเชื้อหลายชนิดใหแกผูปวย

ทองเสียเรื้อรังท่ีไมสนองตอบตอการบำบัดมากอนหนา สำหรับผูปวยท่ีไมเคยทำการเพาะเช้ือมากอนก็สมควร

ทดลองกระทำ

การใหบำบัดตามอาการดวยการใหยา opioid antidiarrheal ชนิดใดชนิดหน่ึง (loperamide, diphe-

moxylate,codeine, morphine) รวมกับ kaopectate ก็ไดผลในบางราย cholestyramineก็ชวยไดบางในกรณีของ

secondary malabsorption ผูปวยที่อาการทองเสียและด้ือตอการรักษาอาจสนองตอบกับการฉีด octreotide

เขาทางใตผิวหนังและใหสารน้ำทางรับประทาน แตถาจำเปนอาจพิจารณาใหทางเสนเลือดดำ ทั้งน้ีขึ้นกับการ

ประเมินตามสภาพความเปนจริงของผูปวยโดยเฉพาะในดานการพยากรณโรคเปนสำคัญ

ผูปวยที่มีอาการทองเสียเกิดข้ึนใหม ควรไดรับการประเมินหาเชื้อจุลินทรียที่เปนตนเหตุเพื่อใชรักษา

และยังใชเปนตัวประเมินวาสามารถติดตอถึงบุคลากรทางการแพทยหรือผูปวยอื่น อยางใดก็ตามควรมี standard

enteric precaution (ลางมือ สวมถุงมือ และใสเส้ือคลุม) ไวใชระหวางปฏิบติังาน
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การอกัเสบของลำไสตรงและทวารหนักรวมถงึโรคบริเวณรอบรทูวาร (proctitis & perianal disease)

อาการแสดง proctitis คือปวดบริเวณ anorectal รวมกับมีของเหลวท่ีถูกขับออกมา (discharge) หรือ

มีอาหารทองเสีย  มีการติดเชื้อเฉพาะที่ เชื้อที่พบไดบอยสุดคือ Chlamydia, gonorrhea หรือ HSV สำหรับเชื้อ

ชนดิอ่ืน เชน cytomegalovirus (CMV) และ papilloma virus infections พบไดไมบอยนัก อาการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะท่ี

สามารถเกิดจาก Kaposi’s sarcoma, malignant lymphoma หรือ squamous cell carcinoma ของชองทวารหนัก

อาการบริเวณลำไสตรงเกิดจากมีแผลเปอย รอยแยก รูทวารตีบ และอาการจะถูกซ้ำเติมใหเปนมากข้ึนจาก

ริดสีดวงทวารซ่ึงเกิดข้ึนโดยเปนผลตามมาจากการมีทองเสีย ถาสามารถกระทำได การตรวจดวย proctoscope

เพื่อหาสาเหตุรวมถึงการเพาะเช้ือจะชวยทำใหการบำบัดดีข้ึน

การบำบัดจะกระทำโดยตรงตอสาเหตุ อาทิเชน gonococcal infection กบ็ำบัดดวย amoxicillin, Chlamydia

ก็ดวย tetracycline และ HSV ก็โดยใหรับประทานยา acyclovir การบำบัดอาการอ่ืนมีต้ังแตการใหการควบคุม

ความปวด การใหยาท่ีใหอุจจาระออน (ถามีความเหมาะสมและเปนไปได) ยาชาเฉพาะท่ีและ corticosteroid

สำหรบัใชบรเิวณลำไสตรง พบวาชวยไดอยางมากในการบรรเทาอาการบริเวณน้ี

โรคเกีย่วกบัตับ ทอน้ำดีและถงุน้ำดี (hepatobiliary disease)

ผูปวย AIDS โดยมากพบมีตับโต หรือ liver function test ที่ผิดปกติ โดยเปนผลของการติดเช้ือ จาก

การแทรกซึมของโรคมะเร็งท่ีเกิดรวมหรือผลขางเคียงของยาท่ีใชรกัษา โดยการติดเช้ือท่ีพบบอยสุดท่ีไปเก่ียวของ

กับตับคือ mycobacteria และ CMV พบมีอุบัติการณของ hepatitis B สูงข้ึนในกลุมชายรักรวมเพศ พวก

hepatitis C ในกลมุ hemophiliacs สวนพวกตดิยาท่ีฉดียาเขาเสนเลือดดำพบอุบติัการณเพิม่ข้ึนท้ังสองชนิด ยาท่ีมี

สวนสัมพันธกับการเกิดโรคทางตับประกอบดวยยากลุม sulphonamides, ketoconazole หรือ pentamidine แต

ในบางคร้ังอาจเกิดจากยาอ่ืนๆ อกีมากชนิดท่ีผปูวยใชบรโิภค

ในผปูวย AIDS พบมีอบุติัการณทีเ่พิม่ข้ึนของ cholecystitis และ sclerosing cholangitis  ทำใหมีอาการ

ปวดทองดานขวาบนพรอมกับมีไข และ liver function test  ทีผ่ดิปกติ เช้ือท่ีกอใหเกิดอาการน้ีโดยมากคือ CMV

และ cryptosporidia

ปอดบวม (pneumonia)

เชื้อที่กอใหเกิดภาวะปอดบวมในผูปวย AIDS มีมากมาย  แตที่พบบอยสุดมีต้ังแต Pneumocystic

carinii, M. tuberculosis, CMV, Cryptococcus, Strep. pneumoniae, Hemophilus influenzae และ bacteria อืน่ๆ

การวินิจฉัยก็มาจากการตรวจเสมหะ หรือการใช bronchoscope สำหรับการตรวจหาส่ิงแปลกปลอม การบำบัด

กต็องใหเหมาะสมกับเชือ้ทีต่รวจพบ รวมถงึความเหมาะสมกับระยะของการปวยไข โดยเฉพาะเมือ่เขาสชูวงทาย

ของชีวิต ยาปฏิชีวนะโดยทั่วไปโดยมากไมคอยไดผลแลไมเหมาะกับการนำมาใชบำบัด ควรใหการบำบัดตาม

อาการท่ีเกดิข้ึน เชน อาการปวด เหนือ่ยหอบ ไอ และไข จะเหมาะสมกวา

ภาวะประสาทและจติแปรปรวน (neuropsychiatric disorders)

ผูปวย AIDS  พบมีปญหาดานประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตรจำนวนหนึ่ง โดยมีความยากลำบาก

ในการตัดสินวาปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะผูที่มีอาการดานจิตเวชศาสตรนั้นมีจำนวนเทาใดท่ีเปน functional

และกีร่ายทีสั่มพนัธกบั organic disease
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ประมาณรอยละ 70 ของผปูวย AIDS พบมี organic brain disease ในจำนวนนี ้2 ใน 3 พบมีการทำลาย

ระบบประสาทระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยท่ีเหลือจะมีอาการเพียงเล็กนอยหรืออยูในระยะเร่ิมแรกของโรค

(subclinical) เทาน้ัน

HIV organic brain disease บอยครัง้ท่ีแสดงออกดวยอาการผดิปกติทางดานพฤตกิรรม cognitive และ

psychiatric โดยอาการตางๆ เหลาน้ีอาจปรากฏข้ึนกอนมีอาการแสดงทางดานประสาทวิทยาต้ังแตหลายสัปดาห

จนถึงหลายเดือน หรืออาจตรวจพบความผิดปกติดวยการตรวจ CT scan จากเหตุผลนี้ผูปวยท่ีมี psychiatric

disordersเกิดข้ึนใหมควรไดรับการพิจารณาวาเปนอาการแทรกซอนดาน neuropsychiatric จาก HIV infection

จนกวาไดรับการประเมินอยางครบถวนวามาจากสาเหตุอื่น

อาการซมึเศรา (depression)

เชนเดียวกับผูปวยโรคมะเร็ง การวินิจฉัยวาเปนอาการซึมเศราสำหรับผูปวย AIDS มีความยากลำบาก

ในการแยกแยะวาเปนอาการทางดาน cognition หรอืดาน somatic เนือ่งจากสามารถเกิดจากสาเหตุตางๆ ไดมาก

อาการซึมเศราสามารถเกิดข้ึนจากขบวนการตามปกติในการสนองตอบตอสภาวะวิกฤตหรือในกรณีของ

reactive depression  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงจากผลกระทบหลักของการปวยไขหรืออาจเกิดรวมกับ organic brain

syndrome ซ่ึงการบำบัดจะแตกตางกันไป จึงตองประเมินหาสาเหตุที่กอใหเกิดอาการน้ีอยางละเอียดทุกราย

การบำบัดจะมุงเนนแกไขท่ีสาเหตุ

อาการวติกกังวล (anxiety)

เชนเดียวกับอาการซึมเศรา การแยกแยะถึงสาเหตุของการเกิดภาวะวิตกกังวลในผูปวยกลุมน้ีมีความ

ยากลำบาก โดยอาการวิตกกังวลสามารถแบงเปน

- normal anxiety  ซ่ึงเปนอาการวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนเปนปกติในการสนองตอบตอภาวะเครียดและ

วกิฤติรวมกับการปวยไข  อาการจะคอยๆ ทเุลาไปตามวันเวลาและจากการชวยดูแลค้ำจุนในเร่ืองท่ัวๆ ไป

- reactive anxiety เปน adjustment disorder ชนิดหน่ึง  ซ่ึงอาการจะเปนอยูยาวนานกวาปกติอาจ

มากกวา 1-2 สัปดาห   อาการอาจรุนแรงกวาท่ีคาดหมายวาจะเปน  มักมีอาการซึมเศราเกิดรวมดวย การบำบัดก็ดวย

การใหคำปรึกษา (counseling) การให supportive psychotherapy ระยะส้ันๆ รวมถงึใหยากลมุ anxiolytics และ

antidepressants โดยมากพบวาจะดีข้ึน

- anxiety disorders ผูปวยท่ีเกิด severe generalised anxiety disorder จะเกิดความวิตกกังวลท่ีเกิน

ความเปนจริงอยางเร้ือรัง  รวมถึงการมี autonomic hyperactivity ทำใหไมสามารถกระทำกิจกรรมตางๆได อาจ

เกิดภาวะ panic ผูปวยที่ AIDS-related dementia อาจมีอาการคลายคลึงกันและทำใหเกิดความยากลำบาก

ในการแยกแยะระหวาง organic และ functional brain disease การบำบัดผูปวยกลุมน้ีก็คือการให supportive

counseling, psychotherapy รวมถงึการใหยากลมุ anxiolytic

- organic anxiety syndromes สามารถเกิดจากสาเหตุตางๆไดมากมาย ต้ังแต

* 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

ภาวะวกิลจรติ (mania)

mania เกิดข้ึนไดเปนครั้งคราวในผูปวย AIDS ระยะโรคลุกลาม สวนใหญเปนอาการแทรกซอนจาก

HIV-related brain disease รวมกับการมีความผิดปกติดาน cognitive โดยมีอาการของอารมณแปรปรวน พูดคนเดียว

กลัว รวมถึง psychomotor agitation เกิดข้ึนตลอดเวลา การบำบัดโดยมากใชยากลุม tranquillizer เชน

chlorpromazine ตามดวย carbamazepine หรือ valproic acid การบำบัดดวย lithium  ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนยาท่ีใช

บำบัดความผิดปกติในลักษณะน้ี แตในผปูวย AIDS พบมคีวามยงุยากเน่ืองจากยาน้ีจะไปกอใหเกดิความผิดปกติ

กบัการทำงานของไต

สมองเส่ือม (dementia)

ภาวะท่ีทำใหเน้ือเยื่อสมองเส่ือม (encephalopathy) และสมองเส่ือมจาก AIDS (AIDS dementia)

สามารถเกิดไดกับผูปวย AIDS  ดวยสาเหตุนานัปการ โดย AIDS dementia complex HIV CNS cognitive

impairment, motor slowing และ behavioral dysfunction จากการท่ีมีความยากลำบากในการสำรวมความคิด

และความจำทำใหมีการแยกตัวจากสังคม รวมถึงเกิดอาการเซ่ืองซึมไมแยแสตอสิ่งแวดลอมทำใหบอยครั้ง

ถกูวนิจิฉัยวาเปนโรคซึมเศรา  สำหรบัภาวะประสาทการเคล่ือนไหวเส่ือมหนาท่ีแสดงออกดวยการมี poor-balance

และ inco-ordination รวมกับการเกิด ataxic spastic paraparesis เพิ่มมากข้ึนตามวันเวลาที่ผานไป ในระยะทาย

อาจพบมีการกล้ันอจุจาระปสสาวะไมได ผปูวยทีมี่การตดิเช้ือ HIV เขาสรูะยะลกุลามประมาณรอยละ 15 มีอาการ

dementia ระดับปานกลางถึงรุนแรงและอีกรอยละ 15 มีอาการเล็กนอยหรือเริ่มเปน ผูปวยบางราย dementia

อาจเกิดจากการติดเช้ือ human polyomavirus กอใหเกิดอาการ progressive multifocal leucoencephalopathy ที่

คลายกับเกิดข้ึนในผูปวย lymphoma  การวินิจฉัยวาเปน AIDS dementia complex ก็โดยอาศัยลักษณะของการ

ปวยไขโดยการแยกแยะจากภาวะติดเชือ้ของ CNS และสาเหตุอืน่ๆ ทีมี่ความเปนไดกบัการกอใหเกดิอาการเชนนี้

การทำ CT scan พบมีลักษณะของ cerebral atrophy และ CSF ไมพบความผิดปกติ การบำบัดดวย zidovudine

หรือ antiviral agentsชนิดอ่ืนๆ จะทำใหอาการทางระบบประสาทวิทยาดีข้ึนกับผูปวยจำนวนหน่ึง นอกจากน้ี

ก็เปนการบำบัดตามอาการและใหการดูแลชวยเหลือในดานอื่นๆ

ปญหาดานจิตสังคมและจิตวญิญาณท่ียงัคางคาใจ (psychosocial and spiritual existential problems)

ปญหาทางดานจิตสังคม (psychological problems)

สภาวะทางจิตมีผลกระทบตอผูปวย AIDS และผูใหการดูแลอยางมาก สาเหตุที่กอใหเกิดความทุกข

ทางดานจิตใจมีจำนวนมากดังตารางขางลาง ความทุกขทางดานจิตใจบอยครั้งถูกอธิบายไปเปนความวิตกกังวล

และความซึมเศราแตในเวชปฏิบัติปฏิกิริยาทางดานจิตใจมีผลกระทบอยางกวางขวางรวมถึงการแสดงออกทาง

ดานรางกาย การบำบัดจะประกอบดวย การชวยเหลือค้ำจุนรวมถึงการใหความรูดานสุขศึกษา สำหรับผูปวย

ที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศรารุนแรงควรสงตอไปใหจิตแพทยชวยประเมินรักษาตอไป
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ตารางแสดงถึงสาเหตุทีก่อใหเกดิความทกุขทางจิตใจ

จากการปวยไข โรคลกุลามมากข้ึน มีความไมแนนอนกับการมีชวีติอยไูดอกีนานเพียงใด

ความปวดไมบรรเทา อาการตางๆ ควบคุมไมได

ทพุพลภาพ ไมสามารถชวยตัวเอง เสียโฉม

จากการปวยไขอยางยาวนานทำใหเกิดภาวะหมดกำลังใจ

ตัวผูปวย กลวัความปวด ความตาย พกิาร สมองเส่ือม

สูญเสีย (หรือกลวัการสญูเสีย) การควบคุมการทำกิจกรรม ตองพึง่พาผอูืน่

สูญเสียความมีศักด์ิศรี

สูญเสียความมีคุณคาของตนเอง

ส้ินหวัง หมดหนทาง

กจิกรรมท่ีทำไวยงัไมบรรลผุลสำเร็จ สวนตัว กบัผอูืน่ ในทางการเงิน

เปนคนเจาทุกข โรคประสาท โรคอปุทาน

จากดานสังคม ทำตวัเหนิหางสังคม ทำตัวเปนคนชางเลือก

ลมเหลวจากการไดรบัความชวยเหลือ หรอืขาดแหลงใหความชวยเหลือ

มีฐานะลำบากดานการเงิน

จากทีมงานท่ีใหการบำบัด มีการส่ือสารท่ีไมดี

ขาดขอมลูขาวสาร

ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจถึงการเลือกวิธีการดูแล

ไมยอมใหผูชวยใหการดูแลเขาปฏิบัติงาน

ผลการวินิจฉัยโรคลาชา

มีการลมเหลวของมาตรการบำบัดกอนหนาหลายคร้ัง

ปญหากับทางดานระบบราชการ การขาดแคลนยาในการบำบัดรักษา

เชนเดียวกบัผปูวยโรคมะเร็ง ความทุกขทางดานจติอาจกอหรอืถกูกอข้ึนจากสาเหตทุีก่อใหเกิดความทุกข

อืน่ๆ จงึจำเปนตองใหการบำบัดแกไขตอปญหาทางดานจิตใจท่ีกอใหเกิดความยงุยากเพ่ือจะไดแกไขถึงปญหาอ่ืนๆ

ตอไป เชนเดียวกับท่ีปญหาทางดานจิตใจอาจยังคงอยูหากปญหาดานรางกายท่ีสัมพันธกันหรือปจจัยดานอ่ืนๆ

ไมไดรับการเหลียวแลหรือแกไขอยางเพียงพอ

ปญหาดานสังคม (social problems)

ปญหาบางประการท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย AIDS จะแตกตางไปจากผูปวยโรคมะเร็งหรือจากโรคอื่นๆ เชน

การถกูออกจากงานทำใหเกดิปญหาทางการเงิน ผปูวย AIDS จำนวนหน่ึงมีความยากลำบากกับการไดรบัส่ิงอำนวย

ความสะดวกและบางรายขาดท่ีพักพิง สำหรับการมีอุบัติการณสมองเส่ือมในระยะทายๆ ของการปวยไขจำนวน

มากจำเปนตองมีการตกลงใจในดานหาผูใหการคุมครองหรือเปนผูปกครองต้ังแตระยะเร่ิมปวยไข ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผปูวยกลมุน้ีสังคมยังไมใหการยอมรับอยางสนิทใจ อยางไรก็ตามความเปนสวนตัวและความลับของผปูวยจำเปน

ตองไดรบัการคมุครอง
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การจัดหาใหไดถงึการดูแลรกัษาแบบประคับประคองสำหรบัผปูวย AIDS ตองรวมไวถงึการชวยเหลอื

ค้ำจุนครอบครัวและผูใหการดูแล พื้นฐานของสังคมสำหรับผูปวยกลุมน้ีจะแตกตางกับผูปวยจากโรคอ่ืนๆ และ

มักมีปญหาท่ีซับซอนยุงยาก ตัวอยางเชน ผูปวยชายหนุมรักรวมเพศ อาจสะทกสะทานตอบุพการี จากการท่ียัง

ไมสามารถสลายความโกรธความโศกเศรากันได บางรายอาจจะยังกังวลกับชายคูขาจากการท่ีทั้งสองอาจถูก

กีดขวางจากครอบครัวและสังคม  รวมถึงการถูกผลักดันใหออกจากแหลงใหความชวยเหลือหรือชายท่ีเปน

bisexual อาจมีปญหาที่แตกตางออกไป ตั้งแตการขาดสะบ้ันของการสัมพันธกับกรรยาและชายคูขา ซ่ึงปญหา

ตางๆ เหลาน้ีมีความยากลำบากในการเขาชวยแกไข

ส่ิงท่ีควรคำนงึถึงดานวฒันธรรม (cultural considerations)

การบำบัด AIDS ควรกระทำดวยอากัปกิรยิาท่ีเหมาะกับวัฒนธรรมของผปูวย ผปูวยบางรายอาจมาจาก

ชมุชนชายรักรวมเพศ การจัดใหถงึการบริการตองเขาใจถึงความตองการของผปูวยกลมุน้ีโดยเฉพาะดานวัฒนธรรม

ความเก่ียวพนักนักบักลมุ  รวมถงึการใชยาท่ีผดิกฎหมาย

ปญหาดานจิตวญิญาณและปญหาอ่ืนทีย่งัคางคาใจ (spiritual and existential problems)

ผูปวยใกลตายจากโรค AIDS ก็คลายกับมนุษยธรรมดาท่ัวไปที่มีปญหาดานจิตวิญญาณและเร่ืองที่ยัง

คางคาใจ ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนอาจแตกตางกันไปตามแตละบุคคลและภูมิหลังดานจิตสังคมของแตละราย

โดยเฉพาะจากกลุมรักรวมเพศกับพวกฉีดยาเสพติดเขาทางเสนเลือดดำ แตโดยสาระสำคัญแลวก็เปนส่ิงท่ี

เหมือนหรือคลายคลึงกัน การใหคำปรึกษาแนะนำแนะแนวกับปญหาตางๆ ตองกระทำภายใตอากัปกิริยาท่ี

ออนไหวและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูปวยเปนสำคัญ

การบำบัดท่ีเหมาะสม

การมีสวนรวมในการดูแล (partnership of care)

มีปญหายุงยากมากมายท่ีเก่ียวของกับการบำบัดรักษาและจริยธรรมอาจเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีโรคแพร

กระจายลุกลามและเขาสูระยะสุดทาย เม่ือผูปวยเริ่มหมดเร่ียวแรงและชวยตัวเองไมไดเพิ่มข้ึน การตรวจทาง

หองปฏิบัติการและวิธีการบำบัดบางประการนั้นเหมาะสมหรือไมจะเปนคำถามเกิดข้ึนมาในชวงเวลาเชนนี้

ผูปวยท่ีโรคลุกลามจะมีความอดทนตอการใช invasive procedures ลดลง  รวมถึงการเกิดผลขางเคียงจากยาได

มากข้ึน  ปญหาที่มีโอกาสเกิดข้ึนน้ันสามารถหลีกเลี่ยงได ถามีการนำผูปวยเขามาเปนสวนรวมในการตัดสินใจ

กบัการรกัษาดวยการพดูคุยกนัอยางเปดเผยตรงไปตรงมาดวยน้ำใสใจจริง  ผปูวยสามารถใหการตดัสินใจเก่ียวกบั

การดูแลและการบำบัดของตัวเองได  โดยใชขอมลูทีไ่ดรบัจากบุคลากรทางการแพทย

การตดัสินใจทางการแพทย (medical decisions)

* การบำบัดภาวะติดเชื้อ (treatment of infections) ไมวาจะมีการบำบัดภาวะติดเช้ืออยางจริงจัง

หรอืไมตางกอใหเกิดปญหาตามมา ต้ังแตการไมแนใจกับการพยากรณโรคท่ีเปนอย ู  ซ่ึงโดยปกติการตัดสินใจจะ

เปนตัวชีน้ำไปสกูารบำบดัตอไป  อยางไรกต็าม ความตองการของผปูวย ภาวะทีท่นตอผลขางเคียงของการบำบัด

และสภาพท่ัวไปของตัวผูปวย (ซ่ึงประกอบดวยอาการแสดงถึงสภาพการลุกลามของโรค เชนสภาพ cachexia ที่

รนุแรง หรอืสมองเส่ือม จำเปนตองถกูนำมาพิจารณาท้ังหมดสำหรบัผปูวยเปนรายๆ ไป กอนจะตัดสินใจใหการ

บำบัดรักษาตอไป
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* การชวยใหอาหารทางเสนเลือดดำ (parenteral nutrition) ผปูวยทีโ่รคลกุลามและมีภาวะทองเสยี

รนุแรงหรือเรือ้รงัควรไดรบัการชวยใหสารอาหารและสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือไมตางก็เปนปญหา การตัดสินใจ

จำเปนตองพจิารณากระทำสำหรบัผปูวยเปนรายๆไป และตองอาศัยทัง้ความตองการของผปูวยรวมถงึสภาพทัว่ไป

ของรางกายผูปวย (โดยไมนำเอาผลกระทบของภาวะทองเสียมาเปนกังวล) ขอเสียของการใหสารอาหารทาง

เสนเลือดดำคือวิธีการนี้อาจทำใหเกิดการหันเห ความสนใจจากเร่ืองสำคัญท่ีเกี่ยวของกับการตาย รวมถึงทำให

ตัดสินใจลำบากกับการหยุดมาตรการนี้เม่ือสภาพผูปวยทรุดลงไปเขาสูระยะทาย

* การใชยากลุม corticosteroids พบวาการให corticosteroids สามารถชวยแกไขอาการตางๆ ที่

เกดิกับผปูวย AIDS ไดอยางมาก  ต้ังแตชวยทำใหอาการปวดชนิด neuropathic, musculoskeletal อาการปวดศีรษะ

หายใจลำบาก คล่ืนไสและอาเจียน ภาวะเซ่ืองซึมสลบไสลและหมดเร่ียวแรง ไขสูงและเหง่ือออกมากดีข้ึนอยาง

เดนชัด ผปูวยจำนวนมากรสึูกวาดีข้ึนในทุกๆ ดานหลงัไดรบัยาตัวนีแ้ตจากความเส่ียงตามทฤษฎีทีว่า corticosteroids

อาจเปนเหตุที่ทำใหระบบภูมิตานทานในรางกายเลวรายย่ิงข้ึน ทำใหมีการติดเช้ือไดมากข้ึนหรือที่เปนอยูมีสภาพ

เลวรายมากขึ้น ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีทำใหแพทยมีความลังเลตอการสั่งใชยานี้จนกวาการบำบัดโรคของผูปวยไดโยกยาย

จากการควบคุมโรคมาเปนการดูแลตามอาการ มีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นนอยมากท่ีชี้ชัดวา corticosteroids มีผล

ทางดานลบกับการติดเช้ือของผูปวย AIDS ระยะลุกลามหรือระยะทาย  ดวยเหตุนี้การให corticosteroids

สำหรบัประคับประคองอาการตางๆ  จงึเปนส่ิงท่ีสนับสนุนใหกระทำ

* หยุดการบำบัดเชื้อไวรัส (stopping antiviral therapy) ยา antiviral AZT พบวาชวยทำใหภาวะ

ติดเช้ือ HIV ลุกลามไดชาลง ทำใหอาการแสดงของโรค AIDS ถูกยืดเวลาออกไปรวมถึงทำใหการคาดหมาย

ของการมีชีวิตรอดดีขึ้น  ผูปวย AIDS ระยะแรก  การใหบำบัดดวยยา antiviral อาจชวยเพิ่มภูมิตานทานลด

อุบัติการณของการติดเช้ือ  สวนผูปวยท่ีโรคลุกลามมีความเปนไปไดที่ยากลุมน้ีไมมีประโยชนแตกลับเพิ่มความ

เปนพิษตอรางกายอยางเดนชัดจึงเปนเหตุอันสมควรท่ีควรพิจารณาหยุดการใหยา

ยาปองกันบางชนิดเชน ยาท่ีใชปองกันเช้ือรา และ HIV infection  ควรใหใชอยางตอเน่ืองจนกวา

ผูปวยจะรับประทานยาไมได เนื่องจากเปนยาท่ีไมมีพิษรุนแรงและพบวาการหยุดยาอาจทำใหเชื้อตางๆ เหลาน้ัน

เกิดข้ึนไดอีกภายใน 1-2 สัปดาห และกอใหเกิดอาการปวดและความทุกขทรมานตามมา สำหรับการปองกัน

พวก pneumocystis และ toxoplasmosis ดวยยา trimethoprim-sulfamethoxazole  ซ่ึงเปนยาท่ีคอนขางจะไมมีผล

ขางเคียงกส็ามารถใหผปูวยรบัประทานจนกวาจะกลืนยาไมได  อยางใดก็ตามควรพิจารณาใชยาดวยความรอบคอบ

โดยเฉพาะถาผลขางเคียงของยาท่ีใชอาจไปเพิ่มความทุกขทรมานใหแกผูปวยมากข้ึน โดยไดผลทางบวกไมมาก

เทาท่ีควร

คณุภาพชวีติและการดแูลผปูวยใกลตาย (quality of life and care of the dying)

การดแูลผปูวยทีก่ำลงัจะตายจาก AIDS ไมมีความแตกตางจากการดแูลผปูวยใกลตายจากโรคอืน่ๆ การ

ดูแลและความพยายามใดๆ ที่จะกระทำใหกับผูใกลตาย ควรมุงเนนไปท่ีคุณภาพชีวิต ความปวดและอาการอ่ืนๆ

ทีเ่กิดกับรางกายควรไดรบัการชวยควบคุมใหอยใูนระดับท่ีผปูวยไมทกุขทรมาน รวมถงึการทำใหเกิดความม่ันใจ

กับผูปวยวามาตรการตางๆ ที่ใชชวยเหลือจะคงกระทำตอไปอยางตอเน่ือง ความกลัวและวิตกกังวลกับความตาย

ควรไดรบัการแกไขและทำใหผปูวยเกดิความอบอนุใจดวยการมผีอูยขูางเตียงตลอดเวลาโดยเฉพาะคนในครอบครวั

เรื่องราวเก่ียวกับจิตวิญญาณและศาสนาควรถูกชักนำเขามาใชถาผูปวยตองการ
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หลงัความตาย (after death)

นอกจาก bereavement care สำหรับคนในครอบครัวผูตายและผูใหการดูแลซ่ึงไมไดแตกตางไปจาก

การดูแลท่ีใชปฏิบัติกับผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคอื่นๆ แตส่ิงท่ีตองระมัดระวังสำหรับผูตายกลุมน้ีคือ การควบคุม

การติดเช้ือยงัจำเปนตองกระทำตอไปหลงัการตายของผปูวย เนือ้เยือ่และสารคดัหลัง่ตางๆ จากรางผตูายยังสามารถ

ติดตอไปยงัผอูืน่ไดอกีเปนวนัๆ ดังน้ันจึงควรมีการจบัตองศพใหนอยสดุและควรบรรจุศพในถุงพลาสติก ไมควร

ใหญาติแตะตองศพหรือถาหลีกเล่ียงไมไดก็ตองใชมาตรการปองกันสากลอยางเขมงวด โดยแจงเหตุผลใหญาติ

รับรูอยางชัดเจน
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จรยิธรรมในการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง (Ethics in Palliative Care)

กฎของจรยิธรรมทีค่รอบคลมุทางการแพทย  สามารถสรุปได 4 ประการคือ

1. ทำส่ิงท่ีดีมีประโยชนตอผปูวย (beneficience)

2. หากหลีกเลี่ยงไมไดก็กอใหเกิดผลทางลบตอผูปวยนอยสุด หรือไมกอใหเกิดผลทางลบ (non

maleficience)

3. ใหความเปนอสิระในการตัดสินใจแกผปูวย (autonomy)

4. มีความยติุธรรม (justice)

เกณฑของจริยธรรมทางการแพทย

- เกณฑพื้นฐานทางจริยธรรมทางการแพทยคือเกณฑของความไววางใจ (trust) และความนาเช่ือถือ

(trustworthiness)  ซ่ึงตางเปนการแสดงออกถึงและการสนองตอบตอการกระทำสิง่ท่ีดีมีประโยชนแกผปูวย

- ความไววางใจระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย และระหวางบุคลากรทางการแพทยกับ

ผูปวยรวมกับความนาเช่ือถือของบุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะแพทยผูใหการบำบัดรักษาดูแล มีความสำคัญ

ตอจริยธรรมดานเวชปฏิบัติอยางมาก

การเปนหนุสวนของการดแูล (partnership of care)

ในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ความเก่ียวพันระหวางผูปวยกับแพทยผูใหการดูแลบำบัด

รักษา หรือระหวางผูปวยกับบุคคลในครอบครัวหรือผูชวยใหการดูแล รวมถึงทีมงานทุกคนท่ีชวยใหการดูแล

ดานสุขภาพ ควรเปนหนุสวนของการดูแล

การเปนหนุสวนของการดูแล เปาหมายท่ัวไปคอืการใหการดูแลท่ีมากท่ีสุดแกผปูวย แพทยและทีมงาน

ทีใ่หการดแูลดานสุขภาพใหถงึความรทูางการแพทยและประสบการณถงึทางเลอืกและการชวยเหลอืค้ำจุนทีมี่พรอม

ไวบริการและการเขาถึง ผูปวยนำเสนอถึง คานิยม ความพึงพอใจ ลำดับกอนหลัง เปาหมาย และแผนชีวิตของ

ตนเองออกมา แลวนำเอาทุกส่ิงทุกอยางมาผสมผสานใหเปนเปาหมายเดียวกันในการทำโครงสรางหรือรังสรรค

มากกวาการกระทำในลักษณะเผชิญหนากัน การตัดสินใจจะพิจารณาถึงเปาหมายของการดูแล ทางเลือกถึงชนิด

หรอืวธีิของการรักษา สถานท่ีรองรบัการดูแลรวมถึงเร่ืองอืน่ๆ รวมกัน และรวมรบัผดิชอบถงึผลของการตัดสินใจ

ส่ิงตางๆ เหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดก็จากการที่มีการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน รวมถึงการเปดใจพูดจากันท้ังสองฝาย

อยางเปดเผยและดวยน้ำใสใจจริง

การเปดเผย (disclosure)

การส่ือสารท่ีดีเปนหน่ึงในหลักสำคัญสำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง และการใหถึงขอมูล

เก่ียวกบัการเจ็บไข รวมถงึการพยากรณโรคกเ็ปนสวนหนึง่ของการกระทำน้ี การขาดขอมูลทำใหผปูวยไมสามารถ

มีสวนรวมในการวางแผนการบำบัดของตนเอง ผปูวยไมสามารถใหถงึความยินยอมลวงหนา (informed consent)

ภาคผนวก 1
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ถึงวิธีการบำบัดรักษา รวมถึงไมสามารถวางแผนการท่ีเหมาะสมสำหรับตัวเองและครอบครัวไมควรเกิดมีปญหา

จากการเปดเผยความจริง  ถาการเปนหนุสวนของการดูแลยังคงกระทำกันอยางตอเน่ือง ทำใหคำถามตางๆ ถกูนำ

มาถกกันอยางเปดเผย ดวยความออนไหวทางความรูสึกที่เหมาะสมและโดยอุดมคติแลว ครอบครัวผูปวย หรือ

ผูชวยใหการดูแลควรเขามาเก่ียวของในระหวางการพิจารณาทุกเรื่อง  เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยงกันเก่ียวกับการ

เปดเผยความจรงิ  อยางใดก็ตามก็มีบางสถานการณทีเ่กดิเปนปญหาข้ึนเชน :

- การบอกผลของการวินจิฉัย (telling the diagnosis) เปนความยากลำบากในการแจงถึงโรคท่ีปวยไข

ที่อยูในระยะลุกลามหรือไมอาจรักษาใหหายได ไมวาโรคน้ันจะเพ่ิงไดรับการวินิจฉัยหรือกลับทรุดหลังผานการ

บำบัดมากอนหนากับผูปวย แตถาผูปวยไดรับการเกริ่นนำใหรับรูถึงผลตางๆ ท่ีมีความเปนไปไดกอนทำการแจง

ผลการวินิจฉัย อาจทำใหความเจ็บปวดทางใจเบาบางลง  อยางใดก็ตามเปนความรับผิดชอบของแพทยในการ

พูดคุยกันถึงผลการตรวจดวยตนเอง ดวยกริยาทาทางท่ีออนไหว ไมรีบรอน และดวยภาษาท่ีเขาใจงาย การให

ขอมูลแกผูปวยควรมีบุคคลในครอบครัวผูปวยและหรือผูชวยในการดูแลรวมรับฟงดวย ท้ังน้ีเพื่อเปนผูชวยให

การค้ำจุนกับผูปวย แตก็มีขอยกเวน ถาผูปวยไมมีความพรอมหรือมีการแตงต้ังตัวแทนที่รับผิดชอบแทนผูปวย

ผูปวยควรรับการบอกเลามากนอยตามความตองการท่ีจะรูเทาน้ัน แตถาเปนการตัดสินเพื่อในการเลือกถึงวิธีการ

บำบัดผูปวยควรไดรับการบอกเลาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจำเปน ทั้งน้ีเพื่อนำไปสูการใหคำยินยอมหรือตัดสินใจไว

ลวงหนา

- การพูดคุยกันถึงการพยากรณโรค (discussing the prognosis) มีรายงานทางการแพทยจำนวนมาก

ที่กลาวถึงความไมมีสมรรถภาพเพียงพอในการทำนายถึงการคาดคะเนวาจะมีชีวิตอยูรอดตอไปอีกนานเพียงใด

อยางถูกตองสำหรับผูปวยระยะโรคลุกลาม ดังน้ันการฟนธงสำหรับการพยากรณโรคจึงควรละเวน แตถาถูก

คาดค้ัน ส่ิงท่ีดีที่สุดในการกระทำคือใหการคาดหมาย ดวยการแจงถึงการพยากรณโรคตามสถิติทางการแพทยที่

ดีสุดและเลวรายท่ีสุดใหผูปวยแทน พรอมท้ังใหคำแนะนำวาหากปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเต็มท่ีผูปวยสวนมาก

จะอยูในกลุมท่ีมีการพยากรณโรคไปในดานดี

- แกไขขอมูลเดิม (correcting previous information) ผูปวยสวนมากท่ีถูกสงตอมายังหนวยงานดูแล

รักษาแบบประคับประคองจะไมรูถึงสถานการณการปวยไขที่แทจริง ไมรูวาโรคท่ีเปนอยูเลวรายเพียงใด หรือ

การพยากรณโรคเปนเชนใด  ทำใหแพทยที่ทำงานดานน้ีจำเปนตองกลับไปสูการพูดถึงทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวกับ

การวนิจิฉยัโรค  การพยากรณโรคกบัผปูวยและครอบครวั  รวมถงึสถานะภาพทีแ่ทจรงิในปจจบุนั

- เมือ่ครอบครัวรองขอไมใหบอกความจริงตอตัวผปูวย (when family requests the patient not be told)

เปนส่ิงท่ีพบเปนปกติในชีวิตประจำวัน โดยท่ัวไปการรองขอน้ีควรไดรับการตอตานและปญหาน้ีจะลดนอยลง

ถาคนในครอบครัวไดอยูรวมในการพูดคุยกับผูปวยในคร้ังกอนๆ อยางใดก็ตามเม่ือท่ีมีการรองขอ ควรมีการ

ใหเวลาพูดคุยกันอยางระมัดระวังและทาทีที่ออนไหว รวมถึงคนหาสาเหตุที่อยูเบื้องหลังการรองขอและอธิบาย

ถึงผลรายที่มีความเปนไปไดที่จะตามมา ควรแจงผูรองขอทราบวาโดยแทจริงแลวนั้น ผูปวยสวนมากรูหรือ

มีความสงสัยกับโรคท่ีตัวเขาเจ็บปวยอยูรวมถึงพยากรณโรคอยูแลว  ความกลัวและความวิตกของตัวผูปวยกับ

การไมรูความจริง อาจกอใหเกิดอุปสรรคท่ีเพิ่มข้ึนมากมายย่ิงกวาการบอกกลาวถึงสถานการณที่แทจริง และ

ควรแจงใหครอบครวัทีร่องขอวา  ผปูวยอาจไดรบัคำตอบอยางตรงไปตรงมา ถามีคำถามเชนนีจ้ากผปูวยเกดิข้ึน
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การใหความยนิยอม (consent)

การบำบัดทุกชนิดจำเปนตองแจงใหผูปวยไดรับทราบและใหความยินยอม เวนเสียแตวาผูปวยรายนั้น

ไมมีสมรรถภาพเพียงพอหรือมีการจัดต้ังตัวแทนในการทำการตัดสินใจแทนอยางเปนกิจจะลักษณะ การเปน

หุนสวนของการบำบัดและการดูแลระหวางผูปวยกับบุคลากรท่ีใหการดูแลดานสุขภาพ กับการรวมตัดสินใจ

เลือกวิธีการบำบัดจะชวยปองกันปญหาดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหความเปนอิสระแกผูปวยและการใหความ

ยินยอมไวลวงหนา

การใหคำส่ังหรอืเจตจำนงไวลวงหนาหรือพนิยักรรมชีวติ (advanced directives or living wills)  การให

ถึงคำส่ังหรือแสดงถึงเจตจำนงไวลวงหนา หมายถึงการบันทึกขอความถึงมุมมองตางๆรวมถึงเจตนาท่ีเก่ียวกับ

ขอบเขตของการดูแลทางการแพทยที่ผูปวยปรารถนาถึงการกระทำตางๆ ท่ีกำหนดใหไว โดยท่ัวไปจะกำหนด

ถึงมาตรการชนิดพิเศษตางๆ ที่ไมใหนำมาใช   ถาเปนมาตรการท่ีเพียงเพ่ือพยุงใหผูปวยมีชีวิตอยูรอดตอไปโดย

ไมมีความหวังวาจะหายจากการปวยไขได และโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือถึงเวลาเชนน้ีผูปวยอาจไมสามารถแสดง

ถึงความตองการได ถาผูปวยไดเขียนถึงคำส่ังหรือเจตจำนงไว ควรแจงใหทุกคนท่ีเกี่ยวของกับการดูแลไดรับรู

เพื่อใหความตองการของผูปวยนั้นไดรับการสนองตอบ

การบำบัดรกัษาท่ีเหมาะสม (appropriate therapy)

ในการดูแลรกัษาแบบประคับประคองมักจะมีคำถามข้ึนมาวาการบำบัดชนิดใดเหมาะหรือไมเหมาะกับ

การนำมาใชปฏิบัติ โดยเฉพาะเร่ืองสำคัญคือการพยุงชีวิตใหอยูรอดยาวนานข้ึนกับการบรรเทาความทุกขทรมาน

เรื่องใดควรมากอน และมีความเหมาะสมเพียงใดกับการไมเริ่มหรือหยุดการบำบัดบางชนิด ซ่ึงท้ังน้ีขึ้นกับ

ดุลภาพระหวางขีดแหงความสามารถในการกอประโยชนและภาระรวมถึงความเส่ียงของการบำบัดท่ีอาจเกิดข้ึน

ตามมาตามตารางขางลาง

ตารางที่แสดงถึงขอพิจารณาบางประการที่เกี่ยวกับการบำบัดท่ีเหมาะสม

สถานภาพของผูปวย สภาพท่ัวไป

ระยะของโรค

การพยากรณถึงระยะเวลาของการอยูรอด

การบำบัด ความมุงหมายของชนิดบำบัด

อัตราความสำเร็จของชนิดการบำบัดท่ีพิจารณานำมาใช

ผลขางเคีย งตางๆ

ขีดแหงความสามารถในการกอประโยชน เพียงเพื่อพยุงใหชีวิตอยูยืดยาวข้ึน

ควบคุมอาการตางๆ ใหดีข้ึน

ชวยใหภาวะทุกขทรมานชวงสุดทายของชีวิตและ

ความตายลดนอยลง
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ตารางที่แสดงถึงขอพิจารณาบางประการที่เกี่ยวกับการบำบัดท่ีเหมาะสม

ความเส่ียง ทำใหคุณภาพชีวิตทรุด/เลวรายมากข้ึน

เพิ่มความทุกขทรมานชวงสุดทายของชีวิตรวมถึงความตาย

ยืดเวลาของการตายออกไป

เรงใหตายเร็วขึ้น

จากตารางขางบนทำใหไดขอคิดและเกณฑสำหรับนำมาใชบำบัดบางประการคือ

หยดุการใหบำบัดตอโรคมะเรง็ทีเ่ปนอย ู(stopping anticancer therapy)

ผูปวยโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดท่ีโรคลุกลามไปมากจะถึงข้ันตอนหนึ่งท่ีพบวา การมุงใหการบำบัดโรค

มะเร็งอยางจริงจังไมไดชวยหยุดย้ังการลุกลามของโรค แตนัน่ไมไดหมายความวาไมมีวธีิการบำบัดอ่ืนท่ีอาจนำมา

ใชดูแลประคับประคองอาการที่เกิดข้ึน ส่ิงท่ีไมนาเกิดข้ึนคือผูปวยโดยมากจะไดรับการบอกเลาวา “ไมมีอะไรที่

จะชวยบำบัดใหผูปวยอีกแลว”  ซ่ึงไมเปนความจริงและยังถูกนำไปแปลเปนความหมายวาถูกแพทยทอดทิ้ง

ผูปวยมีความหลากหลายกับการยอมรับถึงความไมมีประโยชนหากยังไดรับการบำบัดตอโรคมะเร็งตอไป

สำหรับผูที่ยังยืนกรานหรือรองขอใหทำการรักษาในรูปแบบเดิมตอไป ควรไดรับการบอกกลาวถึงประโยชน

และความเส่ียงจากการบำบัด รวมถึงการแนะนำใหเขาสูการบำบัดท่ีอยูในระหวางการทำวิจัย (experimental

clinical trial)

การบำบดัเมือ่เขาสรูะยะสดุทายของการปวยไข (treating the terminal ill)

 เกณฑที่ใหตามตารางท่ีกลาวมาแลวจะชวยในการตัดสินใจถึงการยับยั้งหรือถอดถอนการบำบัด

บางประการใหแกผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของการปวยไข อาทิเชน ปญหาที่พบไดบอยมาก คือ เม่ือผูปวย

เขาสูระยะสุดทายของโรค ควรใหการบำบัดภาวะติดเช้ือของปอดหรือไม เปนส่ิงท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณา

ไตรตรองอยางจริงจัง ถาผูปวยนั้นเขาใกลความตาย เปนความตองการของผูปวยและครอบครัว ผูปวยคาดหวัง

วานาจะไดประโยชน ถายาปฏิชีวนะเปนเพียงตัวชวยใหขบวนการของความตายถูกยืดใหยาวออกไปเทาน้ัน

ผูปวยควรไดรับการยับย้ังการบำบัดดวยยาปฏิชีวนะ แตถายาปฏิชีวนะจะชวยบรรเทาอาการท่ีกอใหเกิดความ

ทกุข ความไมสบาย อาทิเชน ลดไข delirium หรอื ลดภาวการณมีเหง่ือมากผดิปกติ โดยไมมีวธีิการอืน่ท่ีดีกวาน้ี

หรืออีกตัวอยางหน่ึง คือการบำบัดภาวะ renal failure จากการมีureteric obstruction ในผูปวยที่โรคภายในชอง

เชงิกรานลุกลาม ถาเปนผปูวยทีอ่ยใูนภาวะปวยไขระยะสุดทาย จากผลของโรคมะเร็ง กอนท่ีจะเกิดมีโรคแทรกซอน

ดวย renal failure เชน อมัพาตคร่ึงตัว มี urethrovaginal หรอื recto-urethrovaginal fistula รวมถงึ severe bedsore

การบำบัดอยางจริงจังกรณีเชนน้ีอาจตองยับย้ังไว แตถาผูปวยถึงแมจะเขาสูระยะสุดทายของโรคแตกอนหนา

ที่มี renal failure  ผูปวยยังมีสภาพท่ัวไปท่ีคอนขางดีและมีเหตุผลเพียงพอในการบงบอกวายังจะมีชีวิตอยูไดอีก

ระยะเวลาพอประมาณ กมี็ความเหมาะสมกับการพจิารณาทำ stenting หรอื nephrostomy insertion.
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ปญหาดานโภชนาการและการใหสารน้ำ (nutrition and hydration)

- ดานโภชนาการ (nutrition)

ภาวะเบื่ออาหารและน้ำหนักลดเกิดข้ึนกับผูปวยระยะสุดทายของการปวยไขชนิดตางๆ เปนสวนใหญ

โดยเฉพาะผปูวยโรคมะเร็งและอาจเปนตัวการท่ีทำใหเกิดความวิตกกังวล บอยครัง้ท่ีบคุลากรทางการแพทยไดรบั

การรองขอจากสมาชกิในครอบครวัผปูวยใหชวยใหสารอาหาร (artificial feeding)

ตามท่ีทราบกันอยางดีแลววา ภาวะน้ำหนักลดในผูปวยระยะสุดทาย สวนมากเกิดจากความผิดปกติ

ของการสันดาปในรางกาย กอใหเกิดกลุมอาการ cachexia ซ่ึงไมไดเกิดจากการขาดอาหาร ผูปวยจำนวนหน่ึง

ซ่ึงไมมากโดยเฉพาะผปูวยโรคมะเรง็ระยะลุกลามท่ีมีกลมุอาการ cachexia อาจบอกหวิ แตกส็ามารถรับประทาน

อาหารไดเพียงปริมาณเล็กนอยเทาน้ัน ไมมีพยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาความผิดปกติจากการสันดาปของ

กลุมอาการ cachexia  สามารถใหการแกไขไดดวยการชวยใหสารอาหารทางลำไสหรือทางเสนเลือดดำ (enteral

or parenteral  [TPN] nutrition) ซ่ึงมาตรการชวยใหสารอาหารเหลาน้ีถกูพจิารณาวาเปนมาตรการท่ีไรประโยชน

TPN ไมไดชวยทำใหอัตราการอยูรอดดีข้ึนหรือทำใหการบำบัดโรคท่ีปวยไข รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตอาจ

กอใหเกิดการติดเชื้อและจำเปนตองมีการใส central catheter  ซ่ึงทำใหตองมีการตรวจตราอยางสม่ำเสมอ รวม

ถึงการจำเปนตองเขาพักในโรงพยาบาลเปนครั้งคราว  สำหรับการใหอาหารทางลำไส ก็พบวาไมไดประโยชน

เชนเดียวกนั รวมถงึการกอใหเกดิภาวะปวดเสียดทอง ทองเสีย  รวมถึงการตองใสสายใหอาหาร

การชวยใหอาหาร (artificial feeding) เหมาะสำหรับใชบำบัดผูปวยท่ีไมสบายจากการขาดอาหาร

(starvation)  ซ่ึงมีจำนวนไมมาก มากกวาการนำมาใชปฏบิติักบัผปูวยทีมี่ภาวะ cachexia  จากการมีความผิดปกติ

ดานการสันดาปของรางกาย  สำหรับผูปวยที่มีภาวะอุดตันของกระเพาะอาหารและลำไสสวนบนและยังไมได

เขาสรูะยะสุดทายของการปวยไข ตางก็มีเหตุอนัสมควรกบัการชวยใหอาหารทางสายใหอาหาร (nasogastric tube)

หรอืใสสายใหอาหารเขาทางกระเพาะอาหาร (gastrostomy tube)  ผปูวยทีไ่มสามารถรับประทานอาหารทางปาก

นานกวา 2 สัปดาหขึ้นไป  จากมาตรการทางการแพทยบางชนิดก็ควรพิจารณาให TPN  อยางไรก็ตาม การให

อาหารทาง TPN  ควรไดรบัการพจิารณาจากสภาพการปวยไขเปนการเฉพาะราย

การใหการบำบัดในรูปแบบการดูแลรักษาประคับประคองสำหรับผูปวยท่ีเบ่ืออาหารและ cachexia

สำหรับผูปวยกลุมใหญที่ไมเหมาะกับการให artificial feeding จำเปนตองอธิบายใหผูปวยและครอบครัวเขาใจ

อยางถองแทเพียงพอ  การลองให corticosteroids หรือ progestrogens และดวยมาตรการดานโภชนาการ เชน

ใหอาหารคราวละไมมากแตบอยครั้ง และใหอาหารที่ผูปวยชอบ รวมถึงพรอมใหอาหารไดทันทีที่ผูปวยตองการ

อาจตองใหคำปรึกษาแนะนำแกสมาชิกของครอบครัวผูปวยไมใหพยายามและบังคับผูปวยใหรับประทาน

มากกวาท่ีผูปวยตองการ

 - การใหสารน้ำ (hydration)

ผูปวยที่เขาสูระยะสุดทายของการปวยไข ไมสามารถด่ืมสารน้ำไดในปริมาณท่ีมากเทาปกติ ซ่ึงสภาพ

เชนน้ีอาจทำใหบุคลากรทางการแพทยที่ชวยดูแลหรือสมาชิกของครอบครัวผูปวยเรียกรองใหชวยใหสารน้ำ

(artificial hydration) แกผปูวย
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ภาวะรางกายผปูวยระยะสุดทายท่ีขาดสารน้ำ (terminal dehydration) ถกูคาดหมายวาเปนตัวการท่ีกอให

เกิดความทุกข ความไมสบาย เน่ืองจากทำใหผูปวยมีปากคอแหง กระหายน้ำและอาจไมรูสึกตัว อยางไรก็ตาม

มีรายงานมากมายท่ีกลาวถึงอาการตางๆ เหลาน้ีพบวาเกิดข้ึนไดกับผูปวยที่ไดรับสารน้ำทางเสนเลือดดำหรือ

ใตผวิหนังอยางเพียงพอ ทำใหเขาใจวาภาวะท่ีรางกายขาดน้ำหรือไดรบัสารน้ำอยางพอเพียงไมไดมีความสัมพนัธ

กบัอาการตางๆ เหลาน้ี ผปูวยทีใ่กลตายไมร่ำรองถึงภาวะปากคอแหง และภาวะเชนน้ีสามารถเยียวยาใหบรรเทา

ไดดวยมาตรการงายๆ ดวยการบำบัดเฉพาะท่ี เชนจิบน้ำ หรอืใชผาขนหนูชบุน้ำใหชมุเช็ดริมฝปาก

ภาวะรางกายขาดน้ำในผูปวยระยะสุดทายบอยครั้งพบวากลับเปนคุณประโยชนตอผูปวย การขาดน้ำ

ทำใหลดการขับปสสาวะทำใหผูปวยลดการเคล่ือนไหวรางกายเพ่ือขับถายปสสาวะ รวมถึงลดการค่ังของ

ปสสาวะใหเกิดข้ึนนอยลง ชวยลดสารคัดหล่ังในปอดเปนการชวยลดภาวะหายใจลำบาก รวมถึงลด terminal

congestion ของปอด  การลดสารคัดหล่ังในกระเพาะอาหารและลำไสจะชวยลดภาวะทองเสียรวมถึงลดอาการ

คลื่นไสอาเจียนและความเส่ียงตอการเกิดภาวะสำลักและลดการใชเคร่ืองชวยดูดสารคัดหลั่งตางๆ อาการ

บวมน้ำและน้ำในชองทองชองปอด อาจลดนอยลงทำใหลดความทุกข นอกจากน้ีสำหรับผูปวยท่ีมีกอนเน้ือทูม

พบวาการลดสภาพการบวมน้ำรอบกอนเน้ือทูมอาจชวยทำใหความปวดลดลง รวมถึงการบรรเทาปวดกระทำ

ไดงายข้ึน

artificial hydration อาจใหผลในทางตรงกันขามกับผลที่คาดหวังและทำใหสภาพทั่วไปของผูปวย

ทรุดลง มีความเปนไปไดที่การชวยใหสารน้ำเชนน้ีเปนการยับย้ังหรือยืดเวลาของการตายใหยาวนานข้ึน อาจกอ

ใหเกิดสัญญาณท่ีเคลือบคลุมหรือความหวังท่ีผิดๆ ตอตัวผูปวยและครอบครัว ทำใหการตระเตรียมความพรอม

ในการรับมือกับความตายท่ีกำลังใกลเขามาผิดพลาดไป เคร่ืองมือท่ีจำเปนสำหรับใชชวยใหสารน้ำอาจเปนตัว

ขัดขวางความใกลชิดระหวางผูปวยกับสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทยอาจไปใสใจกับการดูแล

คำส่ังเพื่อใหไดสารน้ำสมดุลกับรางกายผูปวยมากกวาการดูแลผูปวยอยางเปนองครวม

สมาชิกของครอบครวัผปูวยทีเ่ปนทกุข กงัวลกบัการตองการใหมีการชวยใหสารน้ำแกผปูวยระยะสดุทาย

จำเปนตองทำความเขาใจใหการช้ีแนะการวากระทำเชนน้ีอาจเพ่ิมความทุกขกับผูปวยโดยไมจำเปนและไมได

ทำใหอาการตางๆ ทีเ่ปนอยดีูข้ึนหรอืมีผลลพัธไปในทางดานบวก

มีขอยกเวนกบัการชวยใหสารน้ำทางเสนเลอืดดำ ถามีขอบงชีแ้ละควรตัดสินถงึความจำเปนสำหรบัผปูวย

เปนการเฉพาะราย เชนผปูวยท่ีมีอาการและอาการแสดงวาขาดสารน้ำโดยท่ีไมสามารถรับประทานเองได หรอืราง

กายไมสามารถควบคุมการกักเก็บสารน้ำไดเพียงพอโดยที่ผูปวยนั้นยังไมไดเขาสูภาวะใกลตาย ก็เหมาะสมกับ

การพิจารณาใหสารน้ำทางเสนเลือดดำ

การไมกชูวีติ (do not resuscitate order)

ถามีการจดัใหเปนหนุสวนของการดูแลรวมกนัระหวางผปูวยกบัผใูหการดูแลดานสุขภาพทีเ่ปนมืออาชพี

พรอมกับมีการตัดสินใจเก่ียวกับมาตรการบำบัดและเปาหมายของการบำบัดไวลวงหนา ความแตกตางทางความคิด

เห็นเก่ียวกับวาผูปวยควรไดรับ “การชวยกูชีวิต” หรือ “ไมมีการชวยกูชีวิต” จะไมเกิดข้ึน ซ่ึงในขณะเดียวกัน

แพทยควรจะไดพดูคุยกนัถึงการชวยกชูวีติดานหัวใจและปอด (cardiopulmonary resuscitation - CPR) กบัผปูวย

และครอบครัว  อยางใดก็ตาม ถาหากการพยากรณโรคพบวาผูปวยนั้นยังคงสามารถมีชีวิตอยูไดอีกนานนับ
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สัปดาหหรอืหลายๆ เดือน  การทำ CPR ยงัเปนเรือ่งเหมาะสม มีการกลาววาการแสดงเจตนาถึงการ “ไมชวยกชูวีติ”

หมายถึงการปฏิเสธความหวังของผปูวย ซ่ึงสำหรบัผปูวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย หรอืภมิูคมุกันบกพรองระยะสุด

ทาย การไมหรอืหลกีเลีย่งตอการพดูถึงเรือ่งเชนนีเ้ปนการสรางความหวงัท่ีผดิๆ ใหกบัผปูวย

การนำผูปวยเขารักษาตัวในหอผูปวยวิกฤต (ICU)

ถาเปนผูปวยระยะสุดทายและมีพยากรณโรคท่ีไมดีโอกาสรอดไมมี ผูปวยเหลาน้ีไมควรพิจารณานำ

เขาบำบัดในหอวิกฤต   ซ่ึงนอกจากจะไมไดชวยทำใหผูปวยดีข้ึนยังอาจเปนการกีดกันการอยูรวมของผูปวยกับ

ครอบครัวในวาระสุดทายของชีวิต อยางไรก็ตามสำหรับผูปวยที่อยูในหอวิกฤตแลวและเม่ือเขาสูวาระสุดทาย

บุคลากรทางการแพทยควรจัดใหครอบครัวไดมีโอกาสเขาพบผูปวยกลุมน้ีเปนกรณีพิเศษ และใหความใสใจ

ถงึความตองการของครอบครวัผปูวยซึง่มีผสูรปุไวดงัน้ีคือ

1. ไดมีโอกาสอยูใกลชิดกับผูปวยชวงสุดทายของชีวิต

2. ไดมีสวนรวมหรือรูสึกวาไดทำประโยชนแกผูปวย

3. ไดรบัขอมูลอยางตอเน่ืองเก่ียวกับอาการตางๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงของผปูวย

4. ไดรบัทราบถงึแผนการดแูลรกัษารวมถงึเหตุผลของการดูแลรกัษาของทมีงานทางดานการดูแลสุขภาพ

5. ไดรับการยืนยันจากผูใหการดูแลรักษาถึงการชวยใหผูปวยไมทุกขทรมานโดยเฉพาะจากความปวด

6. ไดรับการเอาใจใสและใหกำลังใจจากทีมงานดานการดูแลสุขภาพ

7. ไดมีโอกาสพดูถึงหรอืถายทอดอารมณและความรสึูกในใจ

8. ไดรับการยืนยันจากทีมงานดานการดูแลสุขภาพวาแผนการดูแลรักษาท่ีใหแกผูปวยนั้นเหมาะสม

และถูกตอง

9. ไดรับการเรียนรูถึงความหมายของการตายและการสูญเสียคนท่ีรักไป

10. มีเวลาไดรับประทานอาหารและพักผอนอยางเพียงพอ

การุณยฆาต (euthanasia) การุณยฆาตอาจถูกพิจารณาวาเปนการคานกับความมุงหมายในการดูแล

รักษาแบบประคับประคอง มีการใหนิยามของการุณยฆาตวาเปน “มาตรการเขาหาเพื่อการปลดปลอยดวยการ

มงุหมายต้ังใจใหการจบชีวติน้ันเปนการบรรเทาความทุกขทรมานท่ียากตอการแกไข”   ซ่ึงมีทัง้การชวยใหจบชีวติ

ทั้งทางตรงและทางออม (“active” and “passive”)  ปจจุบันแมจะมีบางประเทศอนุญาตใหแพทยทำการุณยฆาต

ไดแตก็ไดรับการคัดคานและตอตานจากสังคมโลกและพบมีการทำท่ีผิดวัตถุประสงคกันมาก ดังน้ันบางประเทศ

ทีเ่คยอนุญาตใหทำไดเริม่มีการจำกัดวิธีการและหรือหามการกระทำ สำหรับในประเทศไทยตามกฎหมายไมอนญุาต

ใหกระทำไมวาจะโดยทั้งทางตรงหรือทางออม

ส่ิงท่ียากและทำความลำบากใจใหกบับุคลากรทางการแพทยทีใ่หการดูแลผปูวยใกลตาย คอืการถอดถอน

เคร่ืองชวยค้ำจุนชวีติ และการใหยาหลบัลึกแกผปูวยทีมี่อาการทีก่อใหเกดิความทุกขอยางแสนสาหัสโดยไมสามารถ

หรอืไมมีหนทางในการชวยใหบรรเทาลงได นอกจากใหยานอนหลับเพือ่ใหผปูวยสงบสบายจนกระท่ังตายจากไป

การหยุดการบำบัดบางชนิดน้ัน ถือวาถูกตองตามจริยธรรมซ่ึงไมแตกตางจากการไมเริ่มใหการบำบัด ส่ิงท่ีสำคัญ

สำหรับผูปวยกลุมน้ีคือ ชนิดของการบำบัดจำเปนตองเหมาะสมกับระยะการปวยไขและการพยากรณโรคและ

ส่ิงสุดทายและสำคญัมากคือ  การกระทำใหแกผปูวยนอยสดุเทาท่ีจำเปนคือการกระทำใหแกผปูวยมากท่ีสุด
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เกณฑสำหรบัใชพิจารณารบัผปูวยไวดูแล

เกณฑสำหรบัใชพิจารณารับผปูวยเขาไวในการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง  (Criteria for Palliative Care)

1. เปนผูปวยที่เคยไดรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะทางอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน

ถูกปรับเปล่ียนสถานะภาพจากการบำบัดรักษาโรคใหหายขาด มาเปนเพียงการดูแลรักษาตามอาการ เพื่อ

ใหสามารถใชชีวิตท่ีเหลืออยางมีคุณภาพท่ีดี  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรคท่ีเปนอยู (เชน โรคมะเร็ง) ไดลุกลาม

ไปมากแลว

ใหสามารถกลับไปใชชวีติชวงสุดทายท่ีบาน โดยคาดวาจะมีชวีติอยตูอไปไดไมเกิน 6-12 เดือน

โรคท่ีผปูวยเปนอย ู มีความเปนไปไดทีจ่ะทำใหผปูวยจบชวีติในชวงทายของการปวยไข

2. ผปูวยครอบครวัและคนใกลชดิ เขาใจถึงสภาพของโรคทีเ่ปนอย ูและตองการกลบัไปใชชวีติชวงสดุทายทีบ่าน

โดยครอบครัวมีความพรอมท่ีจะใหการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา

3. ผปูวยทีโ่รคลกุลามไปมากแลว และมีความตองการกลบัไปใชชวีติท่ีบาน แตสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีผปูวย

พกัอาศัยอยไูมเหมาะสม รวมถงึระบบบริการสาธารณสุขไมครอบคลมุในการใหการบรกิาร

4. ผูปวยท่ีไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอื่นๆ โดยโรคท่ีเปนอยูไดลุกลามไปมากเกินกวาจะให

การบำบดัใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวีติอยตูอไปไดไมเกนิ 6 เดือน

5. เปนผูปวยที่ไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเส่ียงสูงมากตอการควบคุมความปวดหรืออาการอื่นท่ีกอให

เกดิความทุกขไดไมดีเทาท่ีควร ภายหลงัใหกลบัไปรักษาตัวตอท่ีบาน

6. ผูปวยอยูในระยะที่โรคลุกลามไปมาก มีปญหาของการใหการบำบัดความปวดท่ีเปนอยูที่ซับซอนจำเปนตอง

ไดรบัการดูแลอยางใกลชดิ เพือ่ปรบัขนาดของยาแกปวด

7. ผูปวยท่ีโรคลุกลามไปมาก และพบวามีความตองการยาแกปวดเพ่ือบรรเทาความปวดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

และมีความเปนไปไดที่ตองปรับเปล่ียนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น

8. ในกรณีทีแ่พทยในหนวยงานดูแลรักษาแบบประคับประคองไมอยหูรอืติดตอไมได ไมวาจะดวยสาเหตใุดๆ ก็ตาม

แพทยเจาของไขเดิมจะตองชวยใหการรับผิดชอบในการดูแลผปูวย ไมวาผปูวยจะพักอยใูนสถานพยาบาลน้ันๆ

หรือที่บานผูปวยก็ตาม

เกณฑการรบัเขาไวดูแลในคลนิกิระงบัปวด (Criteria for Pain Clinic)

1. เปนผูปวยที่แพทยเจาของไขพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถใหการควบคุมความปวดของผูปวยได

2. เปนผปูวยท่ีพจิารณาแลวเห็นวา มีความเส่ียงสูงมากตอการควบคุมความปวดไดไมดีเทาท่ีควร ภายหลังกลับไป

พักรักษาตัวตอที่บาน

3. เปนผูปวยท่ีอยูในระยะของโรคท่ีลุกลามไปมาก  มีปญหาเก่ียวกับการบำบัดความปวดท่ีซับซอนจำเปนตอง

ไดรบัการดูแลอยางใกลชดิ เพือ่ปรบัขนาดของยาแกปวด

ภาคผนวก 2
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4. เปนผปูวยทีโ่รคไดลกุลามไปมากและพบวามีความตองการยาแกปวดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและมีความเปนไปได

ที่ตองปรับเปล่ียนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอ่ืน

5. เปนผูปวยที่มีความปวดและถูกสงตัวมาขอคำปรึกษาจากสถาบันการแพทยอื่น

เกณฑสำหรบัใชพิจารณารับผปูวยเขาไวในการดูแลของหนวยงานดูแลท่ีบาน  (Criteria for Home Care)

1. เปนผูปวยท่ีไดรับการดูแลตอเนื่องมาเปนเวลานาน

ถกูปรบัเปล่ียนสถานะภาพจากการบำบดัรกัษาโรคใหหายขาด เพือ่ควบคุมโรคไมใหลกุลาม มาเปนการดูแล

รักษาตามอาการ เพื่อใหสามารถใชชีวิตท่ีเหลือไดอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันเน่ืองมาจากโรคท่ีปวยอยู

ไดลกุลามไปมาก

ใหสามารถกลบัไปใชชวีติชวงสดุทายทีบ่าน โดยคาดวาจะมีชวีติอยตูอไปไดไมเกนิ 6-12 เดือน

2. ผูปวย ครอบครัวและผูใกลชิด เขาใจสภาพของโรคท่ีเปนอยู และตองการกลับไปใชชีวิตชวงสุดทายท่ีบาน

โดยครอบครัวมีความพรอมท่ีจะชวยใหการดูแลผูปวยท่ีบานไดตลอดเวลา

3. เปนผปูวยทีโ่รคลกุลามไปมาก และมีความตองการกลบัไปเสียชวีติท่ีบาน แตสภาพแวดลอมของชมุชนท่ีผปูวย

อาศัยอยนูัน้ไมมีความพรอม หรอืระบบบรกิารสาธารณสุขไมครอบคลมุในการใหการบรกิารในรปูแบบน้ี

4. เปนผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอื่นๆโดยโรคท่ีเปนอยูไดลุกลามไปมากเกินกวาจะ

ใหการบำบดัใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวีติอยไูดไมเกนิ 6-12 เดือน

5. เปนผปูวยทีไ่ดรบัการพจิารณาแลวเหน็วา มีความเส่ียงสูงมากตอการควบคมุความปวด หรอือาการอืน่ไดไมดี

เทาท่ีควร  ภายหลังใหกลบัไปพักรกัษาตัวท่ีบาน

6. เปนผูปวยท่ีอยูในระยะของโรคท่ีลุกลามไปมาก มีปญหาของการใหการบำบัดความปวดท่ีเปนอยูที่ซับซอน

จำเปนตองใหการดูอยางใกลชิดเพ่ือปรับขนาดของยาแกปวด

7. เปนผูปวยท่ีโรคลุกลามไปมาก และพบวาตองการยาแกปวดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และมีความเปนไปไดที่ตอง

ปรับเปล่ียนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอ่ืน

8. ตองเปนผูปวยที่อยูในบริเวณที่ผูใหการบำบัดรักษาสามารถติดตามไปดูแลได

เกณฑสำหรับใชพิจารณารับผูปวยเขาไวในการดูแลในสถานพยาบาลท่ีจัดไวเพื่อดูแลผูปวยระยะสุดทาย

(Criteria for Hospice Care)

1. เปนผูปวยที่โรคลุกลามไปมาก และชุมชนท่ีผูปวยอาศัยอยูมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม หรือระบบบริการ

สาธารณสุข ยงัไมครอบคลมุถึงการบริการในรูปแบบน้ี

2. เปนผปูวยทีไ่ดรบัการสงตอจากสถาบนัทางการแพทยอืน่ โดยโรคทีผ่ปูวยเปนอยไูดลกุลามไปมากเกนิกวาจะให

การบำบดัใดๆ เปนการเฉพาะและคาดวาจะมีชวีติอยไูดไมเกิน 1    - 3 เดือน (3 - 6 เดือน ในบางประเทศ)

3. เปนผูปวยท่ีไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเส่ียงสูงมาก ตอการควบคุมความปวดไดไมดีเทาท่ีควร

ภายหลังใหกลับไปพักรักษาตัวที่บาน
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4. เปนผูปวยที่อยูในระยะโรคลุกลามไปมาก มีปญหาดานใหการบำบัดความปวดท่ีซับซอน มีความจำเปนตอง

ไดรบัการควบคุมดูแลอยางใกลชดิ  เพือ่ปรบัขนาดหรือปรบัเปล่ียนวธีิการใหยาแกปวด

5. เปนผูปวยที่โรคลุกลามไปมากและพบวามีความตองการยาแกปวดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีความเปนไปได

กับการตองปรับเปล่ียนวิธีการใหยาแกปวดในรูปแบบอื่น

สถานพยาบาลท่ีจัดต้ังไวรองรบัผปูวยระยะสดุทายทีใ่กลตาย (Hospice)

เปนสถานพยาบาลท่ีจดัต้ังข้ึนไวสำหรับบริการใหแกผปูวยระยะสุดทายของชีวติเพ่ือใหไดรบัความสบาย

ทั้งทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใหถึงความเอาใจใสเปนการเฉพาะรายบุคคล โดยขบวนการของการ

ทำงานจะมุงเนนไปท่ีการใสใจกับการดูแลอาการตางๆ มากกวาการรักษาใหหายขาดจากโรค เพื่อใหเกิดการตาย

ดีตายอยางสงบไมทุรนทุราย ตายอยางมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย และการนำเอาครอบครัวผูปวยเขามารวม

เปนสวนหน่ึงของการดูแลและใหการดูแล

บคุลากรท่ีทำงานในองคกรน้ี ประกอบดวย พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห บคุคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ

ในงานดานน้ี โดยมีแพทยเขามาชวยดวยเปนบางเวลา

เน่ืองจากเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจาย จึงมีการจำกัดเวลาของการเขาพักอาศัยเพ่ือซ้ือบริการของการ

ดูแลรูปแบบน้ี โดยแตกตางกันไปตามแตระบบสังคมสงเคราะหของแตละประเทศ ซ่ึงโดยมากจะอยูที่ 1   - 3

เดือน กอนเสียชวีติ
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การดูแลทีบ่าน (Home Care)

การดูแลท่ีบานเปนสวนหน่ึงของ comprehensive health care ซ่ึงประกอบดวยการบริการดานสุขภาพ

ใหกบัปจเจกบุคคลและครอบครัวทีบ่าน ความมงุหมายของการดูแลชนดิน้ีประกอบดวย การสงเสริม (promoting)

การคงไว (maintaing)  และการฟนฟ ู(restoring) สุขภาพ โดยเปนการมงุเนนใหรางกายสามารถประกอบกิจกรรม

ตางๆ ไดดวยตนเองใหมากท่ีสุดและลดความทุพพลภาพจากผลของการปวยไวใหนอยท่ีสุด รวมถึงใหการดูแล

ผูปวยระยะสุดทาย

ผูปวยที่ไดรับการดูแลท่ีบานโดยท่ัวไปเปนการดูแลตอเนื่องจากการดูแลท่ีโรงพยาบาล แตบางโอกาส

การดูแลท่ีบานเปนอีกทางเลือกของผูปวยแทนการเขารับการดูแลท่ีโรงพยาบาล การดูแลท่ีบานอาจชวยสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูปวยท่ียังเจ็บปวยและการเจ็บปวยน้ันอยูในวงจำกัด

การบริการของการดูแลรูปแบบน้ีจะเปนไปตามความตองการของผูปวยและครอบครัวตามท่ีไดมีการ

วางแผนไวรวมกัน  ในบางประเทศจะมีกลุมองคกรเอกชนมารับไปดำเนินการตอหรือทำงานรวมกับบุคลากร

ของโรงพยาบาล  อยางใดก็ตามการดูแลท่ีบานควรเปนการดูแลท่ีมีคุณภาพสำหรับผูปวยท่ีไดรับการคัดเลือก

เปนการเฉพาะบุคคล การดูแลควรไดรับการยอมรับโดยแพทยเจาของไขและเปนไปตามความตองการของผูปวย

ไมเหมาะกับการนำมาใชปฏิบัติกับผูปวยที่พักอาศัยอยูเพียงลำพัง หรือคนในครอบครัวไมสามารถชวยใหการ

ดูแลในชวงเวลาทีบ่คุลากรทางการแพทยไมไดมาเย่ียม  ผปูวยท่ีเหมาะกับการดูแลในลักษณะน้ีควรเปนผทูีส่ามารถ

ประกอบกิจกรรมในชีวติประจำวันไดดวยตนเอง สำหรับผปูวยทีต่องใชชวีติเฉพาะบนเตียง พบวามีปญหามากมาย

กับการดูแลในรูปแบบน้ี

ทมีงานของการดแูลทีบ่านประกอบดวย

- แพทย (แพทยเจาของไข แพทยประจำครอบครัว แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความจำเปนของ

ผูปวยเฉพาะราย)

- พยาบาล (พยาบาลท่ีทำงานในชุมชน พยาบาลของสถานพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

พยาบาลจากศูนยเอกชน)  (ดูรายละเอยีดในภาคผนวก 4)

- ผบูรหิารจัดการการดูแลท่ีบาน

- เภสัชกร

- นกัสังคมสงเคราะห

- นักบำบัดตางๆ (นักกายภาพบำบัด occupational นักกิจกรรมบำบัด therapist นักดนตรีบำบัด

recreational  และโภชนากร therapist)

- พระ นกับวช นกัการศาสนา

- ครอบครัว และเพ่ือน

- อาสาสมัคร

- ผูชวยทำงานบาน

ภาคผนวก 3
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ขอดีของการดูแลที่บานกับขอดอยของการดูแลที่โรงพยาบาล

ขอดีของการดูแลที่บาน ขอดอยของการดูแลท่ีโรงพยาบาล

มีความรสึูกสบาย ตารางเวลาในการใชชีวิตท่ีเรงรีบ

มีความเปนสวนตัว เปนการดูแลที่ไมไดมุงเนนเปนการเฉพาะบุคคล

มีความคุนเคย สูญเสียความเปนสวนบุคคล

มีความรสึูกปลอดภัย มีการเฝาตรวจตราสัญญาณชีพโดยไมจำเปน

มีความเปนอสิระ มีการตรวจโดยเฉพาะทางหองปฏิบัติการท่ีนาสงสัยถึงประโยชน

ลดการหมกมุนอยูกับภาวะของการเจ็บไข คาใชจายที่เพิ่มมากข้ึน

ใกลชดิกับครอบครัว เพือ่น ญาติ ตองเดินทางไปหางไกลจากครอบครัวและญาติมิตร

คนในครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล

เครื่องมือทางการแพทยของใชที่จำเปนสำหรับผูปวยที่ไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่บาน

เคร่ืองมือในการให  O
2
  และเคร่ืองดูมเสมหะ

Walker ไมเทา เกาอ้ีชนดิตางๆ รวมถึง Wheelchair  สำหรบัผปูวยท่ีทพุพลภาพ

เตียงนอน (ถาสามารถปรับระดับไดจะเหมาะย่ิงข้ึน)

โตะขางเตียง โถนอนและทีถ่ายปสสาวะ

ที่นอนพิเศษสำหรับแผลกดทับ

ราวจับท่ีติดตามผนังบานและหองน้ำ

กระด่ิงหรือออดไฟฟาสำหรับเรียกผูชวยใหการดูแล

เครือ่งชวยใหความสะดวกและผอนคลาย อาทิ เชน วทิย ุทวี ีเครือ่งปนอาหาร พดัลม ฯลฯ

ส่ิงของตางๆ ที่กลาวถึงเหลาน้ี เปนเพียงบางสวน และอาจจำเปนสำหรับผูปวยบางราย และไมจำเปน

จะตองมีพรอมถึงจะสามารถนำผูปวยกลับไปพักรักษาตัวท่ีบาน การปรับส่ิงของเทาท่ีมีอยูเพื่อใหผูปวยสามารถ

ใชชีวิตชวงสุดทายที่บานตามความตองการเปนเรื่องที่สำคัญ

การดูแลที่บาน (Home Care) จะแตกตางจากการเย่ียมบาน (Home Visit)  ซ่ึงเปนการไปตรวจเยี่ยม

ตามบานตามตารางเวลา เชน ผต้ัูงครรภหรอืหลงัคลอด และการดูแลตรวจเย่ียมดานสุขภาพท่ีบาน (Home Health

Care) ซ่ึงเปนการจัดใหมีการดูแลแกผปูวยซ่ึงโดยมากเปนผสููงอายุทีป่วยดวย โรคเรือ้รงัตามบานโดยมีจดุมงุหมาย

เพื่อปองกันไมใหเกิดการปวยไขอื่น สงเสริมคงไวและฟนฟูสุขภาพหรือชวยไมใหภาวะปวยไขที่เปนอยูทำให

สุขภาพทรุดลงหรือเกิดทุพลภาพขึ้น

หมายเหตุ    ใบรบัรองแพทยถงึสภาพการปวยไข การพยากรณโรค และเหตุผลทีผ่ปูวยตองการกลบัไป

เสียชีวิตท่ีบาน อาจเปนส่ิงจำเปนและเปนการชวยอำนวยความสะดวกในการแจงตายของครอบครัวตอสวน

ราชการท่ีเกีย่วของ  (เขียนใบรบัรองแพทยใหผปูวยกอนกลบัไปพกัรกัษาตัวตอท่ีบาน)
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ลกัษณะของการเยีย่มบาน

การเยี่ยมบานหรือการบริการดูแลสุขภาพผูปวยถึงบาน (Home care)  หมายถึง การบริหารใหมีการ

จัดบริการเต็มรูปแบบท่ีเหมะสมสำหรับผูปวยและครอบครัวรายหน่ึงๆ โดยเร่ิมต้ังแตการประเมินสภาพผูปวย

สภาพแวดลอมของบานผูปวย  การประสานงานกับทีมรักษาถึงการรักษาท่ีบาน ที่โรงพยาบาล หรือสงตอ การ

มอบหมายใหหนวยงานหรือแผนกตางๆ รับผิดชอบหนาท่ีใดบางเพ่ือการดูแลผูปวยรายน้ันๆ รวมกัน การ

ประเมินความตองการดานตางๆ ของผูปวยท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันไดตามปกติ เชน หุงหาอาหาร

ไปซ้ือขาวของ ทำความสะอาดบานเรือน ซักเส้ือผา น้ำกิน น้ำใช ฟนไฟ ความปลอดภัยของทรัพยสินในบาน

เปนตน

จุดประสงคในการเยีย่มบาน  คือ

1. เพือ่รจูกั เขาใจผปูวยและครอบครัวมากข้ึน

2. เพื่อใหเกิดบริการอยางเปนองครวม

3. เพื่อประเมินการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว

4. เพื่อใหบริการตอผูปวย

ประเภทของการเยีย่มบาน

1. เยี่ยมบานคนปวย

แบงเปน 2 ประเภท คือ

1.1 ฉกุเฉิน ฉบัพลนั กรณแีพทยส่ังเยีย่มหรอืรายทีพ่ยาบาลประจำครอบครัวพบสิง่ผดิปกติ ประเมิน

สภาวะวาควรมีการเย่ียมบานโดยเร็ว

1.2 โรคเร้ือรัง  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผูปวยที่ไมสามารถมารับบริการไดเน่ืองจากเดินทาง

มารับบริการไมสะดวกเปนการเย่ียมเพ่ือใหบรกิารท่ีบาน เชน ทำแผล ฉดียา ตรวจน้ำตาลในเลือด

โดยใช Gluco meter  เปนตน

2. เยีย่มบานคนใกลตาย   เพือ่ดแูลการเจบ็ปวยกอนตาย  เชน AIDS มะเร็งระยะสดุทาย อยเูปนเพือ่น

ขณะท่ีการตายกำลังดำเนินไป และดูแลญาติจนถึงหลังการตาย ใหการรักษาท่ีจำเปน เชน การฉีดยาระงับปวด

และการประคับประคองทางจิตใจ

3. เยี่ยมบานเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ ในรายการท่ีตองใชยาหรือการรักษาท่ีซับซอน ในรายที่มาใช

บรกิารรักษาเกินความจำเปน ในรายท่ีมารับบริการลำบาก เชน พกิาร ถกูสังคมรังเกียจ ถกูทอดท้ิง ติดยา ชวยเหลอื

ตนเองไมได เปนตน

4. เยี่ยมบานเพ่ือติดตามผูปวยหลังออกจากโรงพยาบาล  การเย่ียมบานในผูปวยกลุมน้ี มักจะเกิด

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในชีวิต เชน ในรายท่ีเพิ่งคลอดบุตร ในรายท่ีหลังการผาตัด มีการเจ็บปวยรายแรง หรือ

อบุติัเหตุ  เปนตน
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ประเภทผปูวยทีไ่ดรบัการบรกิารสขุภาพทีบ่าน  โดยแบงกลมุเปาหมายเปน 3 กลมุใหญๆ  ดังน้ี

1. ผปูวยเรือ้รงัท่ีตองการดูแลสขุภาพทีจ่ำหนายจากโรงพยาบาล  ระบบโรค คอื

1.1 โรคทางกลมุงานอายุรกรรม

1.2 โรคทางกลมุงานศัลยกรรมท่ัวไป , ศัลยกรรมกระดูก

1.3 โรคทางกลมุงานสูติ - นรีเวชกรรม

1.4 โรคทางกลมุงานกุมารเวชกรรม

2. ผูรับบริการตรวจรักษาท่ีงานผูปวยนอก คลินิกพิเศษ และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีตองไดรับการ

ติดตามดูแลสุขภาพอยางตอเน่ือง

3. ผปูวยทีค่นพบในชมุชนหรอืชมุชนสงตอ เชน ผติูดเช้ือเอดส  ผพูกิาร ผปูวยจติเวช  เปนตน

เกณฑในการคนหาคัดเลือกผปูวย  เขารบับรกิารตามลักษณะของกลมุงานตางๆ

กลุมงานอายุรกรรม

1. ผปูวยเรือ้รงั

1.1 โรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั : ใชออกซเิจน พนยา

1.2 โรคเบาหวาน  : ใชยาฉีด มีแผลเรือ้รงั

1.3 โรคหลอดเลือดและสมอง  : มีกายภาพบำบัด

1.4 โรคไตวายเรือ้รงั  : ลางไต

1.5 มะเร็งระยะสุดทายทุกชนิด

2. ผูปวยท่ีตองการการรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง

2.1 การทำแผล

2.2 การดูดเสมหะ

2.3 การดูแลผูปวยเจาะคอ

2.4 การดูแลผูปวยใหอาหารทางสายใหอาหาร

2.5 การใหออกซิเจน

2.6 การฉีดยาอินซูลิน

2.7 การดูแลผปูวยไดรบัการคาสายสวนปสสาวะ

กลมุงานศัลยกรรมกระดกู

1. ผปูวยท่ีบาดเจ็บไขสันหลงั ทีมี่อาการอัมพาตคร่ึงทอน อมัพาตท้ังตัว

2. ผปูวยท่ีมีแผลเร้ือรงัติดเช้ือในกระดูก ( Osteomyelitis ) แผลกดทับ

3. ผปูวยใสสายสวนปสสาวะคาไว หรอืผปูวยทีไ่ดรบัการฝกโปรแกรมฝกขบัถายปสสาวะ

4. ผปูวยทีมี่ปญหาในการเคลือ่นไหวในการทำกจิวัตรประจำวนัหรอืตองจำกดั กจิกรรม

5. ผปูวยทีใ่สโลหะดามกระดูกภายใน หรอืภายนอกทีแ่ขน ขา

6. ผปูวยท่ีผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียม ขอเขาเทียม
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7. ผปูวยท่ีผาตัดกระดูกสันหลงัท่ีสวนคอ อก เอว

8. ผูปวยที่ใสอุปกรณเสริม อุปกรณเทียม เชน SOMI, Juwett, chair back, taller brace, L-S support,

Philadelphia

9. ผูปวยที่ใสเผือกแขน ขา ลำตัว ศีรษะ

10. ผปูวยเด็กท่ีไดรบัการแกไขความพิการ เชน น้ิวเกิน น้ิวติด เทาปุก  เปนตน

11. ผปูวยท่ีตัดอวยัวะแขน  ขา

12. ผูปวยชราที่มีปญหาดานการส่ือสารและ/หรือชวยเหลือตัวเองไดนอย

กลมุงานสูต ิ- นรเีวชกรรม

1. ผูปวยหลังคลอดทุกราย

2. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย

กลุมงานกุมารเวชกรรม

1. ทารกคลอดกอนกำหนดและน้ำหนักนอย

2. ทารกท่ีมีปญหาระบบประสาทและสมองไมปกติ

3. ผูปวยแรกคลอดที่ติดเช้ือเปนผลใหพัฒนาการชา

4. ผูปวยท่ีเจ็บปวยเร้ือรัง

5. ผปูวยโรคเลอืด

กลุมงานจิตเวช

1. ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยในโรคดังตอไปน้ี

โรคจติ โรคประสาท ลมชกั ปญญาออน มีอาการกลบัซ้ำของโรค ดวยสาเหตุ

1.1 ขาดยาเน่ืองจาก หยดุยาเอง รบัประทานยาไมสม่ำเสมอ

1.2 มีปจจัยอื่นสงเสริมใหมีอาการทางจิตมากข้ึน เชน ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ เครียด

วิตกกังวลสูง

1.3 ผูปวยฆาตัวตาย

1.4 ผูปวยโรคจิตท่ีไดรับการรักษาโดยใชยาตานโรคจิตชนิดออกฤทธ์ิยาว

โปรแกรมการดแูลสขุภาพทีบ่าน

โปรแกรมการดูแลสุขภาพทีบ่านท่ีใชในโรงพยาบาล คือ

1. บริการเย่ียมบาน ( Home visit ) ตรวจสุขภาพ แนะนำการปรับสภาพแวดลอม ทีอ่ยอูาศัยท่ีเหมาะสม

2. บรกิารแบบองครวมโดยทมีสหสาขาวชิาชพี

3. บริการใหยืมเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย

4. บรกิารใหคำปรกึษาแนะนำแกผปูวย และญาติผดููแล
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อุปกรณในการเยี่ยมบาน

การไปเยีย่มบานควรมอีปุกรณสำหรบัเยีย่มบาน โดยบรรจอุปุกรณในกระเปา  ไดแก

แผนที่ที่ใชในการเดินทาง

หฟูง (Stethoscope)

เครือ่งวดัความดันและท่ีพนัขนาดตางๆ ( Sphygmomanometer and various cuff sizes )

เคร่ืองตรวจหูและตา (Otoscope and ophthalmoscope)

สารหลอลืน่

แฟมบันทึกประวัติครอบครัว

ใบส่ังยา

ไมกดลิ้น

ถุงมือใชแลวทิ้ง

ไฟฉาย

ปรอทวัดไข (Thermometer)

          อปุกรณอืน่ๆ อาจจะเตรียมตามความจำเปนของการเยีย่มบาน เชน เตรียมชดุทำแผลสำหรับ วตัถุประสงค

เยีย่มบานเพ่ือทำแผล ชดุตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แผนพับเร่ืองโรคตาง ๆ  ทีจ่ำเปน เคร่ืองช่ังน้ำหนัก คอมพวิเตอร

แบบพกพา  เปนตน
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ตารางการแสดงเกณฑการจำแนกระดับ

ความตองการการดูแลและความถี่ของการเยี่ยมบาน

ระดับ ความตองการการดแูล ความถี่ของการเยี่ยมบาน

1. ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับเล็กนอย 1 ครัง้ ตอ 2 เดือน

เกี่ยวกับความเจ็บปวยเล็กนอยและการปองกันโรคสงเสริมสุขภาพ

- การประเมินปจจัยเสี่ยงตอความเจ็บปวย

- การใหความรูดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน

- การสนับสนุนการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน

2. ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับปานกลางเกี่ยวกับ 1 คร้ัง ตอเดือน

- การแกไขปญหาตางๆ

- การสอนเก่ียวกับปญหาสุขภาพ

- การฟนฟูสภาพภายหลังเจ็บปวยดวยเทคนิคงายๆ

- การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตามปญหา

- ตองการความชวยเหลือจากทีมงานอ่ืนๆ เล็กนอย

3.         ครอบครัวท่ีตองการการดูแลชวยเหลอืระดับมาก 2 คร้ัง ตอเดือน

- การแกไขปญหาดานรางกาย สังคม จติใจ โดยตองการใชทกัษะ

ผดููแล

- ตองการการประเมินภาวะเจ็บปวยและความตองการของ

ครอบครัว

- ตองการสอนเกี่ยวกับภาวะของการเจ็บปวยและการแกปญหา

ภาวะแทรกซอน

- ตองการการชวยเหลอืดานจิตใจ อารมณ หรอืการ ปรับตัว

- ตองการการชวยเหลอืจากทีมงานอ่ืนๆ ในการแกไขปญหา

อยางนอย 2-3 ทมี

- มีปญหาสุขภาพท่ีซับซอน 2-3 ปญหา

4. ครอบครัวที่ตองการการดูแลชวยเหลือระดับมากท่ีสุด 1 ครัง้ ตอสปัดาห

- ตองการการชวยเหลือแกไขปญหาท่ีตองใชทักษะและ

ความรวมมือ

- ตองการการประเมินครอบครัวและการชวยประคับประคอง

ครอบครวัใหสามารถปฏิบติัหนาท่ีได

- ตองการการสอนเกี่ยวกับความเจ็บปวยมาก/ครอบครัวมีปญหา

เก่ียวกับการเรียนรู

- ตองการการแกปญหาดานจิตสังคมท่ีตองใชทักษะข้ันสูง

มีปญหาสุขภาพท่ีซับซอนมาก ตองใชทกัษะในการดูแล
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ในการดำเนินงาน สามารถแบงไดเปน 3 ระยะใหญ  ดังน้ีคือ

1. ระยะกอนเย่ียมบาน

2. ระยะเย่ียมบาน

3. ระยะหลังการเยี่ยมบาน

1. ระยะกอนเยี่ยมบาน

เปนระยะของการวางแผน กำหนดวัตถุประสงคการเยีย่มบาน มีข้ันตอนดังตอไปนี ้คอื

รบัการสงตอผปูวยท่ีไดรบัการพิจารณาแลววาตองสงตอมาเพ่ือรบัไวดูแลตอเน่ืองท่ีบานจากแพทย

เจาของไข  หรอืหวัหนาพยาบาลประจำหนวยงานทีส่งตอผปูวย

เตรียมเอกสารขอมลูผปูวยและครอบครวั โดยใบสงตอการดแูลตอเนือ่งท่ีบาน

แฟมประวัติ OPD Card

แฟมการรักษา กรณี IPD

ใบขอมูลสรุปเยี่ยมบานคร้ังท่ีแลว

อุปกรณ กระเปาเย่ียมบาน เคร่ืองมือที่ควรติดตัวไปเย่ียมบาน ใบส่ังยา เบอรโทรศัพทผูปวย

เครือ่งวดัความดันเลอืด หฟูง ชดุเคร่ืองมือตรวจหแูละตา ปรอทวดัไข ไมกดลิน้ สำลี แอลกอฮอล

ชดุทำแผล ถงุมือ เครือ่งวดัระดบัน้ำตาแบบพกพา แผนพบัสุขศึกษา ถงุใสขยะ  เปนตน

นอกจากน้ี กลองถายภาพอาจเปนอุปกรณอีกชิ้นท่ีควรพกพาไป เพราะอาจใชถายภาพเพื่อติดตาม

สภาพบาดแผล หรือภาพนาทีประทับใจภายในบาน ซ่ึงอาจใชเปนเคร่ืองมือเตือนความทรงจำใหผูปวยและญาติ

รวมท้ังกระชับความสัมพนัธดีตอกนัไดในภายหลังอกีท้ังเปนกำลงัใจใหทมีงานเย่ียมบานในวาระตอๆ ไป

ยานพาหนะ

2. ระยะเยี่ยมบาน  ขณะเย่ียมบานทีมงานตองมีทักษะในการส่ือสาร เพื่อสรางสัมพันธภาพคนหา

ปญหา รจูกัเขาใจ เหน็อกเห็นใจผปูวยและครอบครัว ทกัษะเหลาน้ีไดแก

การใหบรกิารดานจิตวิทยาสังคม

การใชเคร่ืองมือทางดานมานุษยวิทยา  เชน  ชีวประวัติผปูวย ผงัเครือญาติ

ถึงบานผูปวยแลวควรทำอยางไรดี หลังจากทักทายตามอัธยาศัยแลว นอกเหนือจากพุงความสนใจ

ไปท่ีตัวผูปวย ไมไดไปรักษาแตโรค ดังน้ันตองชางสังเกตและประเมินทุกส่ิงท่ีพบท่ีบานน้ันๆ หลายคนอาจมี

ทกัษะสวนตัว แตอกีหลายคนอาจตองการแนวทาง ซ่ึงมีผรูวบรวมมาเปนเครือ่งมอื (IN-HOME-SSS)   ดังหวัขอ

ดังตอไปนี้

I-Immobility  ประเมินวาผปูวยสามารถทำกิจกรรมไดมากนอยเพยีงใด

1. กจิวัตรประจำวันพืน้ฐาน เชน ลกุจากท่ีนอน อาบน้ำ เขาหองน้ำ แตงตัวเองได กนิได ขับถายสะดวก

กลัน้ไดหรอืไม

2. กิจวัตรอ่ืนๆ ที่ใชแรงมากข้ึน เชน ทำงานบาน จายตลาด ทำอาหาร รับโทรศัพท จัดยากินเองได

ลางรถ  เล้ียงสุนขั เปนตน

N-Nutrition  ประเมินวาผปูวยมีภาวะโภชนาการอยางไร อาหารโปรด วธีิเตรียมอาหาร วธีิเกบ็อาหาร

ปรมิาณท่ีกนิ  นสัิยการกนิ  กอนและหลงักินขาวชอบสูบบุหรี ่ ด่ืมเหลาหรอืไม  เปนตน
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H-Housing   ไมใชประเมินวาดีหรอืไม  แตประเมินวาสภาพบานมีลกัษณะอยางไร

1. ภายในบาน เชน แออดั โปรงสบาย สะอาด ดูเปนสวนตัว มีรปูแขวนผนังเปนใครบาง มีประกาศนียบัตร

หรือโลยกยองเกียรติคุณเรื่องใดบางของสมาชิกในบาน มีโทรทัศน เครื่องดนตรี หองหนังสือ เลี้ยงสัตวภายใน

บาน  เปนตน

2. รอบบาน เชน มีบรเิวณหรอืไม รอบบานเปนอยางไร  รัว้รอบขอบชิด หรอืทะลุถงึกันกับเพือ่นบาน

3. เพือ่นบานเปนใคร ลกัษณะอยางไร ความสัมพันธ  กบัผปูวยและครอบครัวเปนอยางไร

O-Other people  ประเมินวาภาวะบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในบานเปนอยางไร มีตอผูปวยอยางไร

ถาเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนจะมีใครเปนตัวแทนท่ีจะตัดสินใจแทนผูปวยได การเย่ียมบานมีขอไดเปรียบในการพูด

คุยเร่ืองอนาคตของการดูแลรักษาผูปวยในระยะยาว โดยเฉพาะการดูแลผูปวยระยะสุดทาย บานเปนสถานท่ีที่

บุคลากรทางการแพทยสามารถคุยกับผูปวยและญาติไดสะดวกและอบอุนกวาในโรงพยาบาล เพราะปราศจาก

สภาพกดดัน ท่ีจะใหผูปวยและญาติออกจากโรงพยาบาล  ทั้งยังเปนการสาธิตใหผูปวยและญาติไดเห็นถึงสภาพ

ทีแ่ทจรงิวาสามารถอยบูานได  อยางไรบางแมในนาทีสุดทาย

M-Medications   ประเมินวาสภาพความเปนจริงผูปวยบริโภคยาอะไรบาง บริโภคอยางไร มีวิธีการ

จัดยาแตละม้ืออยางไรมียาอื่นอะไรอีกบางท่ีนอกเหนือจากแพทยประจำตัวสั่ง มียาสมุนไพร อาหารเสริม

ยาหมอ ยาพระ และอะไรอ่ืนอีกบาง ทั้งน้ีไมใชเพื่อหาม แตเพื่อใหรูและประเมินพฤติกรรมการรักษาพยาบาล

ของผปูวยรายนัน้ ๆ

E-Examination   การตรวจรางกายและการประเมินวาผูปวยสามารถทำภารกิจประจำวันไดมากนอย

เพยีงใดท่ีบาน  จะทำใหเหน็สภาพการเจบ็ปวยทีแ่ทจรงิของผปูวยรายนัน้ๆ

S-Safety  ประเมินสภาพความปลอดภัยภายในบาน เพื่อชวยใหผูปวยและญาติปรับสภาพภายในบาน

ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได

S-Spiritual  ประเมินความเช่ือ คานิยมของคนในบานจากศาสนาวัตถุภายในบาน วารสาร นิตยสาร

ที่อานประจำหรือจากการพูดคุยกับผูปวยและญาติโดยตรง

S-Services  ใหญาติผูใกลชิดอยูดวยในขณะท่ีบุคลากรทางการแพทยไปเยี่ยมบานเพ่ือใหเขาใจตรงกัน

ในการวางแผนดูแลผูปวย รวมท้ังเขาใจถึงมาตรการบริการดูแลสุขภาพท้ังท่ีบานและโรงพยาบาลวามีอะไรบาง

จะติดตอไดอยางไร เม่ือใดหรือมบีรกิารอืน่ใดในละแวกบานท่ีผปูวยและญาติสามารถใชบรกิารอืน่ใดไดอกีบาง

3. ระยะหลงัการเยีย่มบาน  เปนระยะหลังการเย่ียมบานทีมงานไดมาพูดคุยกนัเพือ่สรปุปญหาของผปูวย

และครอบครัวที่ไปเยี่ยม แนวทางแกปญหาหรือการติดตามเย่ียมบานคร้ังตอไป และนำผลที่ไดมาบันทึกลง

ในรายงานหรือแบบบันทึกการเยีย่มบาน เพือ่ประกอบการดแูลตอเนือ่งตอไป

การบรกิารเยีย่มบานท่ีมโีรงพยาบาลเปนฐาน (Hospital - based  Home Health Care)

การบรกิารสขุภาพทีบ่านไมใชบรกิารเฉพาะทีบ่านเทาน้ัน แตจะตองเริม่ตนต้ังแตผปูวยเขารบัการรักษา

ในโรงพยาบาล รบัการรักษาตางๆ จนสามารถกลับไปดูแลผปูวยตอเน่ืองท่ีบาน ซ่ึงควรมีรายละเอียดการดำเนินงาน

ดังตอไปน้ี คือ
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ดานการบรกิาร : ระยะเตรยีมการ

1. กำหนดโครงสรางทีมสุขภาพ  แตงต้ังคณะกรรมการ ดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน และทีมเครือขาย

การดูแลผูปวยตอเน่ืองที่บานเย่ียมบาน แบบสหสาขาวิชาชีพและจัดต้ังงานดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน เปน

ศูนยประสานงานการดแูลผปูวยตอเนือ่งทีบ่าน  กบัทีมเครือขาย กำหนดระบบบริหารจดัการ

2. การวางแผน  กำหนดกลุมเปาหมายและกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติรวมกันตามมาตรฐานวิชาชีพ

จัดทำทะเบียน แฟมประวัติผูปวย ครอบครัว แบบฟอรมการบันทึกขอมูล  โดยศูนยฯ ประสานงานทีมสุขภาพ

ผูเกี่ยวของ ประชุมระดมสมอง รวมคิด รวมวางแผนและพัฒนาคุณภาพงานดูแลผูปวยตอเน่ืองท่ีบาน การ

ออกเยีย่มบานอยางตอเนือ่ง  และมีการกำหนดการประชุมเปนวาระการประชุมซ่ึงอาจจะเปน 3 เดือน/คร้ัง

3. การประสานงาน  ประสานการรวมมือระหวางโรงพยาบาลและเครือขายบริการสุขภาพที่เกี่ยวของ

ทัง้ในและนอกโรงพยาบาล ทัง้ภาครัฐ/เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

4. การนิเทศงาน นิเทศงานการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานในระบบเครือขายโดยใชคูมือ การประเมิน

ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบาน

ทมีดูแลผปูวยตอเนือ่งทีบ่าน ควรตองประกอบดวย

1. แพทย

2. พยาบาลวิชาชีพ

3. นกักายภาพบำบดั นกักจิกรรมบำบดั

4. เภสัชกร

5. พยาบาลจิตเวช

6. นักโภชนาการ

7. เจาหนาท่ีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ

ดานบริการ : ระยะดำเนนิการ

1. รบัการสงตอผปูวย

2. เยี่ยมประเมินปญหาและอาการที่ตองไดรับการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานท่ีหอผูปวย

3. วางแผนการดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบานระหวางทีมบริการกับผูปวยและครอบครัว

4. วางแผนการออกเยีย่มทีบ่านโดยทีมบรกิาร หรอืใชวธีิการติดตามเย่ียมผปูวยทางโทรศพัท

โดยกระบวนการเยีย่มบานแบงเปน 3 ขัน้ตอน ดังน้ี

ขัน้ตอนที่ 1 ระยะกอนเย่ียมบาน เตรียมความพรอมผปูวยกอนจำหนาย โดยใชระบบ D - METHOD

นัดหมายการเย่ียมบาน โดยพิทักษสิทธิผูปวย วางแผนการเย่ียม/ประชุมเตรียมความพรอม (Pre - conference)

ศึกษาปญหาผปูวยกอนเยีย่มบาน  เตรียมความพรอมกระเปาเย่ียมบานและอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกำหนด

ข้ันตอนที่ 2 ระยะเย่ียมบาน ใหบรกิารเยีย่มบานแบบองครวม โดยใชแฟมสุขภาพครอบครัว ครอบคลุม

ตามหลัก IN-HOME-SSS ใหบริการทำหัตถการตามหลักการปองกันการติดเช้ือ เนนใหผูปวยและญาติม่ันใจ

ในการดูแลสุขภาพตนเอง  และมีระบบโทรศัพททีผ่ปูวยและญาติสามารถติดตอไดเม่ือมปีญหา
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ขัน้ตอนที ่3 ระยะหลังเย่ียมบาน รวมอภิปรายปญหาผปูวย ( Post - conference ) ประเมินสภาพปญหา

ของผปูวยและครอบครวั  วางแผนการเยีย่มครัง้ตอไป บนัทึกขอมลูในแฟมครอบครวั และโปรแกรมคอมพวิเตอร

(WINTHO)

ดานวิชาการ

1. จัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในระบบเครือขาย ในเขตความ

รับผิดชอบของหนวยงานในการติดตามเย่ียมบานผูปวยภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลพยาบาล

2. สาธิต การปฏบิติัการพยาบาลทีถ่กูตอง ในการดูแลผปูวยตอเนือ่งทีบ่าน เชน การใสสาย NG. tube

การใสสายสวนปสสาวะ  การทำแผลทีถ่กูตอง  เปนตน

3. จัดการประชุมวิชาการ CASE conference  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 3 เดือน/คร้ัง เพื่อเกิดการแลก

เปล่ียนเรียนรูระหวางทีมบุคลากรในระบบเครือขายการดูแลผูปวยตอเน่ืองท่ีบาน

4. การประเมนิผล  ประเมนิความพงึพอใจของผใูหบรกิารและผรูบับรกิาร ภาวะสขุภาพ ความสามารถ

ในการดูแลตนเอง และการปฏิบติักจิวตัรประจำวนัของผรูบับริการ  รวมทัง้การประเมินผลคณุภาพการบรกิาร
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บทบาทพยาบาลกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

 ในแผนกผปูวยนอก แผนกผปูวยใน และบานผปูวย

บทบาทผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย

ในการดำเนินงานใดก็ตาม ความสำเร็จจะเกิดข้ึนไดนัน้ บคุลากรในทีมงานจะตองมีความร ูความเขาใจ

ทราบบทบาทภารกิจของตนเอง และจะตองทำหนาท่ีของตนเองใหดีที่สุด เต็มกำลังความรูความสามารถ โดย

พึงระลึกไวเสมอวา ผลจากการทำงานของเราน้ัน ยอมสงผลตอผลการทำงานของคนอื่นๆ ในทีม อีกทั้งควรตอง

เขาใจวา การตาย เปนภาวะสุดทายของวงจรชีวิตของคน เม่ือเจ็บปวยจนไมสามารถรักษาใหหายได หรือกรณีที่

ผูปวยไมตองการท่ีจะรักษาตอแลว การชวยเหลือดูแลผูปวยในภาวะสุดทายใหดีที่สุด ดวยความอบอุน เอาใจใส

ดูแล โดยใชหัวใจของความเปนมนุษย ที่มีความเอ้ืออาทรตอกัน เปนหัวใจในการทำงานของการใหการบริการ

ของแพทย  ดังน้ัน ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายกลุมน้ี มีผูเก่ียวของหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของกับ

ผูปวยแตละราย ในบทความน้ีจะกลาวถึงผูปวยระยะสุดทาย แนวทางการดูแลผูปวยระยะสุดทาย หรือการดูแล

รักษาแบบประคับประคอง ในแงของ บทบาทของพยาบาล และผูดูแล (Care giver) กับการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย

คำจำกัดความ

ผปูวยระยะสดุทาย (ใกลตาย) หมายถึง

1. ผูปวยที่หมดหวังจะหายจากโรค เปนการเจ็บปวยท่ีไมมีทางรักษาใหหายไดดวยวิธีการใดๆ ผูปวย

ท่ีกำลงัจะตาย หรอืใกลจะเสียชวีติ

2. ผปูวยหนกั ไมสามารถรักษาใหหายได อาการทรดุลงเร่ือยและเสียชวีติในท่ีสุด เชน ผปูวยสมองเส่ือม

ระยะสุดทาย ภาวะหัวใจลมเหลว มะเร็งระยะสุดทาย  เปนตน

ดังนั้น แนวทางการดูแลผูปวยจึงไมไดมุงหวังใหผูปวยหายจากโรคและมีสุขภาพดังเดิม แตมุงเนนให

ผูปวยไดรับความสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักด์ิศรีในชวงชีวิตท่ีเหลืออยูใหมีคามากท่ีสุด ไดอยูใกลบุคคล

อนัเปนทีร่กั ดวยความอบอนุ โดยไมมีความเครยีด หรอืวติกกังวลกับการเจ็บปวย เพือ่ใหสามารถจากไปอยางสงบ

และสมศักด์ิศรี ดังบทประพันธในศตวรรษท่ี 16 ทีใ่ชเตือนใจถงึบทบาทแพทยและบุคลากรทางการแพทยในการ

ดูแลผปูวยระยะสุดทายไววา  “To cure sometimes, to relief often, to comfort always”

การดูแลผูปวยระยะสุดทายคือ

1. เปนการดูแลทีค่ำนึงถึงคุณคา (Value)  และความพึงพอใจ ความชอบ (Preference) ของผปูวยเปนสำคัญ

2. คงการมีสุขภาพดทีีสุ่ดเทาท่ีจะเปนไปได / ควบคุมโรคได

3. การดูแลตนเองและการพ่ึงพาตนเองได

4. ลด / ปองกนัภาวะความเส่ือม / ภาวะแทรกซอน

ภาคผนวก 4
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5. ลดการมาโรงพยาบาล / การเขาพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาล

6. ลดคาใชจายดานสุขภาพโดยรวมของประเทศ

หลักการในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

1. ไมใชเนนการดูแลอาการในเร่ืองภาวะใกลตายเทาน้ัน แตเปนการใหขอมูลเก่ียวกับโรคท่ีเปน การ

ดำเนนิของโรค  และการรักษารวมท้ังความคาดหวัง ผลการรักษาอยางตรงไปตรงมา และเกิดความเขาใจกันทุกฝาย

2. ยึดความตองการของผูปวยเปนหลัก แมเม่ือเวลาท่ีผูปวยอยูในภาวะท่ีไมอาจตัดสินใจอะไรไดแลว

ก็ควรยึดความตองการท่ีผูปวยไดแจงหรือไดตกลงกันไวแลว

3. การสรางความสัมพนัธทีดี่ระหวางผปูวย ครอบครัวกบัทีมผใูหการรกัษา

เปาหมายของการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

ผลลพัธ ของ การบรกิารผปูวยเรือ้รงั  คือ

1. Clinic Outcome ไมมีโรคแทรกซอน และสามารถควบคุมโรคได

2. พฤติกรรมสุขภาพของผปูวย และความสามารถในการดูแลตนเองของผปูวย

3. ความสามารถของผใูหการดูแลผปูวย

4. ระบบการดูแลและติดตามผูปวย

5. คุณภาพชีวิต

6. คาใชจาย

บทบาทพยาบาลกับการดูแลรักษาผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง

พยาบาล (NURSE)  สามารถแยกคำศัพทไดดังตอไปนี้

N = Neatness = ความหมดจดเรียบรอย

U = Usefulness = การเปนประโยชน

R = Responsibility = มีความรบัผดิชอบ

S = Sacrifice = การเสียสละ

E = Encouragement = ปลุกปลอบ ใหกำลงัใจ

บทบาทพยาบาล

1. การเปนผูดูแล

2. การเปนครู หรอืผใูหความรู

3. เปนผูพิทักษสิทธ์ิ

4. เปนผูจัดการดูแล

5. การเปนผูประสานงาน

6. การเปนผูนำทางสุขภาพ

7. การเปนนักวิจัย
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ดังน้ันในการปฏิบัติงานของพยาบาลท่ีใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายน้ี ควรตองพึงระลึกอยูเสมอวา

เวลาชีวิตของผูปวยแตละรายนั้นมีอยูนอย และแตละคนมีเวลาเหลือใหเราดูแลไมเทากัน ดังน้ัน การทำงานของ

พยาบาลผูดูแลผูปวยเหลาน้ี จะตองทำงานแขงกับเวลาท่ีเหลือนอยนี้ เพื่อทำใหเวลามีคุณคาและมีความหมาย

มากท่ีสุดตอผูปวยคนนั้น ครอบครัว ญาติมิตร และผูดูแลผูปวยคนนั้นๆ อันหมายรวมถึงทีมบุคลากรทางการ

แพทยทกุคนท่ีเกีย่วของกบัผปูวยเหลาน้ัน อกีดวย

ในการดแูลรักษาแบบประคับประคองใหแกผปูวยระยะสุดทายน้ัน การปฏิบติังานของพยาบาล นบัเปน

แกนหลักสำคัญ เนื่องจากลักษณะของงานท่ีมีความใกลชิดกับผูปวยตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแลวน้ัน  หลักสำคัญ

แหงวิชาชีพพยาบาลที่ใหความสำคัญกับการดูแล (care) ซ่ึงมีความหมายมากกวา การรักษา (cure) ซ่ึงพยาบาล

สามารถใหการดูแลและชวยเหลือผูปวยระยะสุดทายและครอบครัว ทั้งในดานสนองตอบตอความตองการทาง

ดานรางกาย จติใจ อารมณ จติสังคม เศรษฐกิจและจติวิญญาณ โดยยดึหลกัการสำคัญคือ ยดึผปูวยและครอบครวั

เปนศูนยกลาง มาใชในการวินิจฉัยทางการพยาบาล ประเมินผลการดูแล วางแผนการใหการพยาบาลแกผูปวย

และติดตามผลดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญของความรุนแรงของอาการ และ

ความตองการของผปูวย ต้ังแตแรกรับผปูวยเขามาในแผนกผปูวยนอก ผปูวยในของโรงพยาบาล  ไปจนถึงท่ีบาน

ของผปูวย และชมุชนท่ีอยขูองผปูวยดวย โดยยดึหลกัเพือ่การบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการท่ีเปนแกผปูวย

เปนหลักสำคัญ

พยาบาลสามารถใหการดูแลและใหคำแนะนำแกผูใกลชิดในครอบครัวของผูปวย ในการดูแลเพื่อ

สนองตอบตามความตองการทางดานรางกายของผปูวยในดานตางๆ เชน การดแูลอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีเหมาะสม

กับผูปวยแตละราย การดูแลใหผูปวยไดนอนหลับพักผอน การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การทำความสะอาด

รางกาย และชองทางเปดของรางกาย การทำความสะอาดแผล การปองกนัอนัตราย การดูแลความสุขสบายตางๆ

แกผปูวย ดวยการจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมเอ้ือตอการผอนคลายแกผปูวย  เปนตน

ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายเพื่อการสนองตอบดานจิตใจอารมณและจิตวิญญาณนั้น  มีความ

สำคัญยิ่ง ที่จะชวยเหลือใหผูปวยกลุมน้ีไดรูสึกถึงการมีคุณคา การมีศักด์ิศรีและความสามารถในการดำรงไว

ซ่ึงความเปนตัวของตัวเองโดยพยาบาลผใูหการดูแลตองเร่ิมจากการแนะนำตนเองท้ังช่ือตำแหนงและบทบาทหนาท่ี

ที่จะดูแลชวยเหลือดานใดใหผูปวยรูจักและรับทราบ เปนการเร่ิมตนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปวยและญาติ

สอบถามปญหาที่เกิดข้ึนกับผูปวยแตละราย ที่เปนปญหาและนำมาซ่ึงความทุกขทรมานและไมสุขสบายหรือ

วิตกกังวลใจตอผูปวยและญาติ ในข้ันตอนน้ีพยาบาลผูใหการดูแลผูปวยจะตองใชทักษะในการฟงใหลึก

(deep action listening) ดวยสมาธิและแสดงออกใหผูปวยและครอบครัว เห็นถึงความต้ังใจท่ีตองการชวยเหลือ

ผูปวยอยางจริงจัง การที่พยาบาลมีความเขาใจปฏิกิริยาของผูปวยตอการเจ็บปวยและการตาย และมีความไว

ตอปฏกิริยิาของผปูวย ในข้ันตอนเหลาน้ีตองเปนไปดวยความอดทน คอยสงัเกตดวยความระมดัระวงัและตองเปน

ผูฟงท่ีดี แสดงกิริยาตอบรับตามสมควร เปดโอกาสและใหความรวมมือกับผูใกลชิดในครอบครัวของผูปวยกับ

การไดแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมตางๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมความเช่ือและศรัทธาไดอยางเหมาะสม

รวมท้ังการชวยเตรียมผูปวย ครอบครัวและผูชวยดูแลผูปวย เขาใจถึงอาการท่ีดำเนินไปของโรค อาการขางเคียง

จากการรักษา และการดำเนินไปของอาการผปูวยในระยะสุดทาย รวมท้ังแนะนำวิธี การแกไข และการใหกำลงัใจ

แกผปูวยและครอบครวั ใหคอยๆ ปรบัตัว ดวยความเขาใจในหลกัธรรมชาต ิ  การดำเนนิชีวติตอไปแมในวนัหลงั

จากท่ีผูปวยตายจากไปแลว ก็จะตองมีการติดตามดูแลครอบครัวและชวยใหการผูดูแลผูปวยเหลาน้ี ตอไปอีก

อยางนอย 3 - 6 เดือน
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ผูดูแลผูปวยในท่ีนี้ หมายถึง ครอบครัวของผูปวย ไดแก บิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง

ผใูกลชดิผปูวย  บางรายอาจเปนเพือ่นฝงูท่ีสนิทใกลชดิ  เพือ่นบาน สมาชิกกลมุในชมรมเดียวกนั ซ่ึงตางก็มีบทบาท

สำคัญตอผูปวยแตกตางกันไป หนาท่ีของพยาบาลผูปวยกลุมน้ีควรตองใหความสำคัญและสนใจตอกลุมบุคคล

เหลาน้ี และตองหาใหไดวาใครเปนผูมีอิทธิพล ความเช่ือศรัทธา เปนเหมือนขวัญหรือกำลังใจ และมีอำนาจ

ในการตัดสินใจ หรือเปนผูที่มีความสำคัญตอผูปวยคนน้ันๆซ่ึงผูปวยแตละครอบครัว คนสำคัญคนน้ี อาจไมใช

คนท่ีสำคัญท่ีสุดในสายตาของพยาบาล จึงเปนความทาทายท่ีจะหาบุคคลน้ันๆ ใหเจอ และเชิญมาเปนแนวรวม

กับทีมผูใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ทั้งในกรณีที่ตองการตัดสินใจตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเขาสูชวงเวลา

สุดทายของชีวิต

นอกจากบทบาทของครอบครัวตอผปูวยแลว ในทางกลับกันสภาพรางกายและการเจ็บปวยของผปูวยเอง

ก็มีผลกระทบตอผูใกลชิดในครอบครัวไมนอย นอกจากจะตองรับภาระดานแรงกายและแรงใจอยางย่ิงแลว

ยงัตองเปนผรูบัรกูารแสดงออกของผปูวยมากทีสุ่ดอกีดวย ในบางคร้ังผดููแลใกลชดิกลมุน้ียงัสามารถใหความสำคัญ

ตอการประเมินสภาพรางกาย อาการเปล่ียนแปลง การบรรเทาอาการและผลจากความวิตกกังวลมากกวาตัวผปูวย

เอง ดังน้ันจึงควรรับฟง ใหความสำคัญ ใหกำลังใจ และสนับสนุนใหไดมีโอกาสแสดงความรูสึก และหาทาง

ผอนคลายความรับผิดชอบในบางโอกาส เพื่อใหเขาเหลาน้ันไดมีโอกาสพักผอนท้ังทางรางกาย จิตใจบาง และ

เม่ือเขาใหการดูแลผูปวยหรือทำในส่ิงท่ีถูกตอง เหมาะสมกับผูปวยแลวควรแสดงความช่ืนชมอยางจริงใจ และ

ควรแจงใหผปูวยหรอืผดููแลอืน่ๆ ไดรบัทราบ เปนการใหกำลงัใจอีกทางหน่ึงดวย

บทบาทผูดูแลกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

ครอบครัว ญาติพีน่องผใูกลชดิ เพือ่นฝงูท่ีสนิท เพือ่นบาน เพือ่นในกลมุทางสังคม ซ่ึงมีบทบาทสำคัญ

ตอผูปวย ทั้งในดานการชวยเหลือ ดูแล ใหกำลังใจ ใหการสนับสนุน รวมช้ีแนะแนวทาง หรอืเปนท่ีปรึกษาเม่ือ

เกิดทางเลือกหรือผลกระทบทางดานลบ

ดังน้ัน ผูดูแลผูปวยเหลาน้ี ควรไดรับทราบถึงบทบาท/หนาท่ีของตนเองท่ีมีตอผูปวย และแนวทาง

ดูแลผูปวยตามแผนการรักษาผูปวยของแพทย จากการรับทราบขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลอาการปญหาตางๆ

ไดรับการฝกทักษะตางๆ ในการดูแลผูปวยในแตละชวงเวลา เพื่อท่ีจะไดใหความชวยเหลือแกผูปวยไดอยาง

ถกูตอง  และเกิดความม่ันใจเม่ือตองใหการดูแลผปูวยท้ังในโรงพยาบาล และเม่ือกลบัไปดูแลตอท่ีบาน

ผดููแล ผใูกลชดิในครอบครัว ควรไดรบัทราบขอมลูเกีย่วกบัการวินจิฉยั การรกัษาและการพยากรณโรค

และอาจมีโอกาสไดรวมตัดสินใจ เรื่องการดูแลรักษาใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือมีประเด็นท่ีมีผลทั้งดีและเสีย

ซ่ึงอาจจะมีความขัดแยงในอนาคตได เชน การเลือกรักษาหรือไมรักษา การปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพเพื่อกูชีวิต

การใสทอหรอืสายตางๆ แกรางกาย  รวมท้ังการเลือกสถานท่ีทีผ่ปูวยตองการจะเสียชวีติ เพราะหากเม่ือถงึเวลาท่ี

ตองตัดสินใจ หากมีความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางสมาชิกในครอบครัว จึงควรตองมีการพูดคุยกันระหวางผูปวย

ครอบครัวและทีมผูดูแลกับทีมแพทย และพยาบาลผูใหการดูแลรักษาแกผูปวยเปนระยะ เม่ือเกิดปญหา หรือมี

การเปลี่ยนแปลงตางๆ
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ขณะท่ีผปูวยมคีวามจำเปนตองพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาล ผดููแลผปูวยควรมโีอกาสไดชวยเหลอืใหการ

ดูแลตามความตองการของผูปวย และความเต็มใจของผูชวยเหลือดูแล ซ่ึงเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่

ดีระหวางผูปวยและผูดูแล ในชวงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต ซ่ึงตองเปนไปดวยความตองการและความเขาใจ ที่

ตรงกนัระหวาง ผปูวย ผดููแล และทีมแพทยและพยาบาล  โดยไมมีการบงัคับหรอืบีบค้ัน และควรมลีกัษณะของ

บรรยากาศท่ีมีความผอนคลาย ในบางคร้ังอาจตองยอมผอนปรนระเบียบขอบังคับบางประการของโรงพยาบาล

เชน จำนวนของผเูฝาหรอืเขาเย่ียมผปูวย  เวลาของการเขาเย่ียมอาการผปูวย
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บทบาทของกายภาพบำบัดกับการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง

บทบาทหนาที่ในการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคองในงานทางกายภาพบำบัด
1. เพื่อชวยลดหรือบรรเทาอาการปวดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม

2. เพื่อคงองศาการเคล่ือนไหว (Range of motion-ROM) ของผูปวย เพื่อลดความทุกขทรมานจากการ

ติดขัดของขอตอ (Joint stiffness)

3. เพื่อการบรรเทาอาการเกร็งตัวของกลามเน้ือ ดวยการผอนคลายกลามเน้ือ การฝกคลายกลามเน้ือ

ดวยตนเอง  เปนตน

4. เพือ่กระตนุใหเกดิการออกกำลงักายเพือ่เพิม่กำลงัของกลามเน้ือแขน ขา ลำตัว

5. เพือ่การควบคุมการทรงตัว (Balance)  ขณะน่ัง ยนื และ เดิน เปนตน

6. เพื่อการเสริมสรางประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว และการกระตุนใหเกิดการเคล่ือนไหวรางกาย

และปรับเปล่ียนอริยิาบถอยางสม่ำเสมอ

7. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการหายใจที่ถูกตอง รวมทั้งการฝกการหายใจเพื่อการผอนคลาย

(Relaxation Training)

8. เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกิจท่ีทำเปนกิจวัตรประจำวัน (ADL) และ

กจิกรรมกลมุเพ่ือการผอนคลาย (Group therapy)

9. เพือ่ใหความรแูละแนวทางในการดูแลผปูวยแกญาติ  และครอบครัวอยางเหมาะสม

10. ใหคำปรึกษาในการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง ในดานการออกกำลังกายกิจกรรมท่ีทำ

เปนกิจวัตรประจำวัน การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย การจัดทานอนท่ีเหมาะสมสำหรับผูปวย รวมทั้งการปรับ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดูแลผปูวยทีบ่าน  เปนตน

11. เพื่อกระตุนการมีสวนรวมของญาติและครอบครัวในการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม เพ่ือคุณภาพชีวิต

ที่ดีของผูปวย

12. ใหความรูในการปองกัน และการเคลื่อนยายอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการเกิดความเจ็บและ

ปวดขณะเคล่ือนยายผูปวย

13. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยดวยการฝกเปนกิจวัตรประจำวัน

(Instrumental activity of daily living and Activity of daily living ADL training program) และการกระตนุใหเกิด

การเคล่ือนไหวตนเองบนเตยีง (bed mobility)  อยางเหมาะสม

14. ใหความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณเคร่ืองชวย ใหแก ผูปวยและญาติในการใชงาน และการปองกัน

ภาวะแทรกซอนตางๆ จากการใชงานของอุปกรณเคร่ืองชวยตางๆ ไดแก เคร่ืองชวยเดิน อุปกรณเสริมเทียมท่ี

จำเปนในการดำรงชีวติ เปนตน

15. รวมวางแผนการจำหนายผปูวย และการดูแลผปูวยทีบ่าน

16. เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนอันเก่ียวของกับกายภาพบำบัด ไดแก  การปองกันการเกิดแผลกดทับ

การปองกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยายผูปวย การปองกันการเกิดการยึดร้ังยึดติดของขอตอ (Stiffness) การ

ปองกนัภาวะแทรกซอนจากการติดเช้ือในระบบหายใจดวยการจดัทาท่ีเหมาะสมสำหรับผปูวย  เปนตน

ภาคผนวก 5
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หลักสำคัญในการฟนฟูผูปวยที่ไดรับการรักษาแบบประคับประคอง

การประเมินสภาพผูปวย การประเมินควรจะประเมินผูปวยแบบองครวม (Holistic approach)  คือ

ตองคำนึกถึง

1.1 สภาพทางกาย  คือ

- อายุ

- เพศ

- ตำแหนงหรืออวัยวะที่เปนมะเร็ง

- ชนดิของความเจ็บปวย หรอืโรคทีเ่ปน

- ระยะเวลาของการเจ็บปวย และระยะเวลาท่ีเหลืออยู

- การพยากรณโรค

- สภาพรางกายของผูปวยขณะน้ัน

- ผลแทรกซอนจากการรักษา เชน การทำเคมีบำบัด การรักษาดวยยาท่ีมีปริมาณความเขมขนสูง

เปนตน

- และท่ีสำคัญ คือ การตรวจประเมินสมรรถภาพของรางกาย (Functional evaluation) ในดาน

กจิกรรมทีท่ำเปนกจิวตัรประจำวัน (Activity of Daily Living : ADL) การประกอบอาชพี และกจิกรรมทางสงัคม

1.2 สภาพจิตใจ  คือ

- อารมณตอบสนอง

- การใหถงึความหมายตอการเจ็บปวยหรอืความปวดของผปูวย (Personal meaning)

- ทักษะในการดำเนินชีวิตของผูปวยเมื่อรูวาเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได หรืออยูใน

ระยะสุดทายของชีวิต

1.3 สภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และสถานะทางเศรษฐกจิ

แพทย และบุคลากรทางการแพทยจำเปนตองทราบถึงสภาพความจำเปน และบริบทตางๆ ในชีวติของ

ผูปวย เพราะการสูญเสียคุณภาพชีวิต และบทบาทหนาท่ีของตนเองจากการเจ็บปวยยอมเปนปจจัยสำคัญที่มี

อิทธิพลตอชีวิตของผูปวย

การตัง้เปาหมายในการฟนฟูทีเ่หมาะสม (Realistic functional goal)

1. เพื่อชวยลดหรือบรรเทาอาการปวด โดยใชวิธีการทางกายภาพบำบัดท่ีไมสงผลกระทบตอการแพร

กระจายของเซลลมะเร็ง หรือการทำใหพยาธิสภาพของผูปวยเลวรายลง เชน การใช การนวด การใช TENS

(Transcutaneous electrical nerve stimulation)  เปนตน

2. เพิม่หรอืคงองศาการเคล่ือนไหว (Range of motion) ของผปูวย

3. ลดหรอืบรรเทาอาการเกร็งตัวของกลามเน้ือได

4. มีความแข็งแรงของกำลงัของกลามเน้ือแขน ขา ลำตัว มากข้ึน

5. การควบคุมการทรงตัว (Balance) ขณะน่ัง ยนื เดิน ทำไดดีข้ึน

6. เพื่อการเสริมสรางประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว และการกระตุนใหเกิดการเคล่ือนไหวรางกาย

และปรับเปล่ียนอริยิาบถอยางสม่ำเสมอ
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7. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการหายใจที่ถูกตอง รวมทั้งการฝกการหายใจเพื่อการผอนคลาย

(Relaxation Training)

8. มีการรวมมือและมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ที่ทำเปนกิจวัตรประจำวัน(ADL) และกิจกรรมกลุม

เพือ่การผอนคลาย (Group therapy) ไดดีข้ึน

9. ญาติและผูดูแลปฏิบัติตามแนวทางไดอยางถูกตอง โดยมีความรูและแนวทางในการดูแลผูปวย การ

จดัทานอน และการฟนฟอูืน่ๆ  เปนตน

10. ญาติและครอบครวัมสีวนรวมในการดูแลผปูวยอยางเหมาะสม เพือ่คุณภาพชวีติท่ีดีของผปูวย

11. มีการใหความรูในการปองกัน และการเคล่ือนยายอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการเกิดความเจ็บ

หรือปวดขณะเคล่ือนยายผูปวย

12. มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยดวยการฝกกิจกรรมที่ทำเปน

กิจวัตรประจำวัน (IADL and ADL training program) และการกระตุนใหเกิดการเคล่ือนไหวตนเองบนเตียง

(bed mobility) อยางเหมาะสม

13. มีการใหความรเูกีย่วกบัการใชอปุกรณเครือ่งชวย ใหแก ผปูวยและญาติในการใชงาน และการปองกนั

ภาวะแทรกซอนตางๆ จากการใชงานของอุปกรณเคร่ืองชวยตางๆ ไดแก เคร่ืองชวยเดิน อุปกรณเสริมเทียมท่ี

จำเปนในการดำรงชีวติ เปนตน

14. ญาติและผดููแลสามารถรวมกันวางแผนการจำหนายผปูวย และการดูแลผปูวยตอทีบ่านไดอยางถูกตอง

15. มีการจัดระบบปองกันภาวะแทรกซอนอันเก่ียวของกับกายภาพบำบัด ไดแก การปองกันการเกิด

แผลกดทับ การปองกันการบาดเจ็บจากการเคล่ือนยายผูปวย การปองกันการเกิดการยึดรั้งยึดติดของขอตอ

(Stiffness)  การปองกันภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อในระบบหายใจดวยการจัดทาท่ีเหมาะสมสำหรับผูปวย

เปนตน

การประเมินผูปวยที่รับการรักษาแบบประคับประคอง

1. การตรวจรางกาย (Physical examination)  เชน  การซักประวัติ การตรวจรางกาย เปนตน

2. การสืบคนเพือ่การวินจิฉยั (Investigation)  เชน  การประเมินภาพถายรงัสีประเภทตางๆ

3. การประมวลปญหา (Problem list)  เชน ปญหาเก่ียวกับการออนแรงของกลามเน้ือแขนและขา

ปญหาดานการหายใจ และประสิทธิภาพการไอ  เปนตน

การดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคองตามแนวทางดานเวชศาสตรฟนฟู

เปาหมายของกายภาพบำบัดในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เปนการชวยเหลือผูปวยในดาน

การกระตุนการออกกำลังกาย การปองกันการติดยึดของขอตอ การปองกันการเกิดแผลกดทับ การดูแลเรื่อง

ระบบการหายใจ การไอ กจิวัตรประจำวัน เปนตน

1. การกระตนุการออกกำลงักายและกจิวตัรประจำวนั (Exercises/Mobilization/Activities)

ประโยชนของการออกกำลังกายในผูปวยท่ีไดรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

เพือ่คงสภาพการเคล่ือนไหว และปรับใหการทำกิจวัตรประจำวันดีข้ึน (Maintained or improved physical

abilities)
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เพื่อปองกันการสูญเสียกลามเน้ือ ไดแก การฝอลีบอันเน่ืองมาจากการไมไดใชงานกลามเน้ือนั้นๆ

(Prevention of muscle wasting caused by inactivity)

เพือ่ลดภาวะพึง่พาและกลับสกูารใชชวีติอยางปกติทัว่ไปได (Less dependence on others to do normal

activities of daily living)

เพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ของผปูวย (Improved self-esteem)

เพือ่ลดความวิตกกังวล และอาการซึมเศราจากพยาธิสภาพ (Reduced anxiety and depression)

เพือ่ลดอาการคลืน่เหียนอาเจยีน (Decreased nausea vomiting)

เพื่อเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และคงไวซ่ึงปฏิสัมพันธทางสังคม (Increased ability to maintain

social contact)

ลดการเหนือ่ยลา และการออนลาของกลามเน้ือ (Reduced symptoms of fatigue)

ปรับปรงุคุณภาพชวีติของผปูวย (Improved quality of life)

การฟนฟูสมรรถภาพทางกายในผูปวยที่ตองการการรักษาแบบประคับประคอง

ประเภทของการออกกำลังกายแบงออกเปน 3 ประเภท คอื

ก. การออกกำลงักายเพ่ือเพิม่ความแขง็แรงของกลามเนือ้ ซึง่แบงออกไดเปน 2 ชนดิ คอื

1.1 การออกกำลงักายชนดิท่ีความยาวกลามเนือ้คงที ่(Isometric exercise)

เปนการออกกำลังกายกลามเน้ือโดยใยกลามเน้ือไมมีการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือเปลี่ยนแปลงความยาวได

เล็กนอย แตความตึงตัวของกลามเน้ือเพิ่มข้ึน เชน การเกร็งกลามเน้ือคางไว การออกกำลังกายแบบน้ีมีขอเสีย

คือทำใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน

1.2 การออกกำลงักายชนดิท่ีกลามเนือ้มกีารเปลีย่นแปลงความยาว (Isotonic exercise)

ตองทำใหเกิดมีการเคล่ือนไหวของขอตอ การออกกำลังกายแบบน้ีจะชวยใหการใชออกซิเจนและมีการขนสง

ออกซเิจนจากปอดสสูวนตางๆ ของรางกายเพิม่ข้ึน  ถอืเปนการออกกำลงักายแบบแอโรบคิ (Aerobic exercise)

ข. การออกกำลงักายเพ่ือเพิม่สมรรถภาพของปอดและหวัใจ

1.1 การออกกำลังกายชนิดท่ีตองใชออกซิเจนจำนวนมากโดยสม่ำเสมอและติดตอกันหรือที่เรียกวา

(Aerobic exercise)

เปนการออกกำลังกายท่ีทำใหระบบหัวใจและหลอดเลือดไดทำหนาท่ีดีข้ึนชวยเพิ่มสมรรถภาพและ

การทำงานของระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหติ ทำใหมีสุขภาพทางกายท่ีดีข้ึน

1.2 การออกกำลงักายท่ีไมใชออกซเิจนอยางสม่ำเสมอ หรือใชนอย (Anaerobic exercise)

ไดแก การว่ิงระยะส้ัน เปนกีฬาท่ีตองออกแรงมาก ทำใหหวัใจและปอดทำงานเพ่ิมข้ึน อาจเปนอนัตรายแตผปูวย

โรคหัวใจและหลอดเลือด ผปูวยท่ีมีภาวะน้ำทวมปอด ผปูวยมะเร็งระยะสุดทายท่ีมีอาการออนเพลียมาก

ค. การออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนและการผอนคลาย

เปนการออกกำลังกายท่ีกระทำซ้ำๆ กันคลายการยืด (Stretching) กลามเน้ือและเอ็น เพื่อใหสามารถ

เคลือ่นไหวขอตอไดอยางเต็มท่ี การออกกำลงักายแบบน้ีไดแก โยคะ ไทชิ  เปนตน
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ประโยชนของการออกกำลงักายตอรางกายและจติใจ

ดานรางกาย

การออกกำลังกายเปนกิจกรรมเพื่อชวยใหผูปวยในระยะสุดทายไดมีการผอนคลาย ลดความทุกข

ทรมานจากความเจ็บและปวด โดยการออกกำลังกายจะชวยลดความเครียด และยังชวยใหการเคล่ือนไหวของ

ขอตอตางๆไดอยางคลองแคลวข้ึน รวมท้ังยังพบอีกวาการออกกำลังกายสามารถท่ีจะชวยใหกลามเน้ือมีความ

แข็งแรง มีความคลองตัวและทำงานประสานกันดีข้ึน ทำใหระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตทำงานดีข้ึน

หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตดีขึ้น ทั้งยังชวยลดอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิตไดอีกดวย นอกจากน้ีการ

ออกกำลังกายยังชวยใหระบบการหายใจทำงานดีข้ึน ทำใหทรวงอกมีการขยายตัวไดดีข้ึน ทำใหกระบังลมและ

กลามเน้ือระหวางซ่ีโครงทำงานดีข้ึน ปริมาตรอากาศท่ีหายใจเขาและออกแตละคร้ังเพ่ิมข้ึน เพิ่มความทนทาน

และความสามารถในการทำกิจกรรมตางๆ การออกกำลังกายยังชวยเร่ืองของการเผาผลาญสารอาหารในกรณี

ที่ผูปวยตองนอนเปนระยะเวลานาน ระบบการยอยและการเผาผลาญสารอาหารยอมมีประสิทธิภาพลดลง การ

ออกกำลงักายจะชวยใหการเผาผลาญสารอาหารดีข้ึน รวมท้ังยังเปนการกระตนุใหลำไสไดทำงานและการขับถาย

ยอมดีข้ึนดวยเชนกัน นอกจากน้ีการออกกำลังกายยังชวยใหเกิดการประสานงานของกลามเน้ือดีข้ึน ความคิด

ความจำ และสภาพจิตใจดีข้ึน ลดภาวะซึมเศรา และความวิตกกังวล และยังทำใหระบบประสาทอัตโนมัติ

ทำงานไดดีข้ึน

ดานจิตใจ

การออกกำลังกายทำใหรูสึกสดชื่นเบิกบานมีความสุขและกระชุมกระชวย ซ่ึงเกิดจากการหลั่งของ

สารเอ็นดอรฟนส (Endorphins) ทำใหเกิดความรูสึกผอนคลายและสามารถเผชิญกับความเครียดไดดีข้ึน

จะทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง เกิดความผอนคลาย ความวิตกกังวลลดลง นอกจากนี้ยังชวยเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณและทัศนคติตอชีวิตในทางท่ีดี และถาออกกำลังกายเปนกลุมจะชวยลดความรูสึกอยูตามลำพัง

ลดภาวะซึมเศรา  เกิดความภาคภูมิใจและความรสึูกมีคุณคาในชวีติ

2. การจดัทา (Alignment and positioning) ผูปวยที่ตองนอนพักรักษาตัวเปนเวลานาน ส่ิงท่ีสำคัญ

นอกจากไมไดออกกำลงักายหรือทำกจิกรรมตางๆ นอยลงแลว ยงัเปนสาเหตุของการเกดิการติดเช้ือตางๆ ไดงาย

โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดเช้ือที่ทำใหเกิดอาการปอดบวม (Pneumonia) ผูปวยควรมีการพลิกตัวเปลี่ยนทาบอยๆ

เพื่อชวยลดการเกิดแผลกดทับ และยังเปนการชวยลดการค่ังคางของเสมหะในปอด การจัดทาท่ีดีนั้นยังชวย

ปองกันการเกิดภาวะขอติดยึดไดอีกดวย

3. การใหการดูแลทางระบบหายใจ (Chest therapy) ผปูวยท่ีไดรบัการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง

อาจพบปญหาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอยางย่ิงในผปูวยมะเรง็ระยะสุดทายท่ีมีการลุกลามไปทีป่อด

การใหการดูแลผปูวยในระยะน้ี อาจดูแลเทาท่ีจำเปน หรอืเทาท่ีทำได เพราะหากเขาสรูะยะน้ีแลวการใหการดูแล

เกีย่วกบัระบบการหายใจก็คงไมจำเปน อาจยิง่ทำใหผปูวยทกุขทรมานมากข้ึน แตถาอาการยงัไมรนุแรง การดูแล

ผูปวยเพื่อลดการแทรกซอนตางๆ เชน การจัดทาเพื่อชวยระบายเสมหะ (Postural drainage) การเคาะปอด

(Percussion) แตไมควรทำในระยะท่ีมีการลุกลามของเซลลมะเร็งไปท่ีปอด ท้ังน้ีข้ึนกับเปาหมายของการรักษา

หากผูใหการรักษาเห็นวาไมมีความจำเปนตองใหการรักษาดวยการเคาะปอด เพราะอาจทำใหผูปวยทุกขทรมาน

มากข้ึนก็ไมควรกระทำ



โรงพยาบาลสงฆ  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 137

การบริหารกระบังลม เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ เปนการชวยใหผูปวยผอนคลาย ควร

ทำรวมกับการฝกสมาธิ หรอื อาณาปานสติ เพือ่ชวยใหผปูวยสามารถหายใจเขาออกไดสะดวกข้ึน และเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแกสโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแกส หรือ

มีคาออกซิเจนในเลือดต่ำ

4. การคงพิสัยการเคลือ่นไหว (Range of motion)  ขอติดเปนปญหาท่ีพบบอย ซ่ึงเกิดจากการท่ีผปูวย

ตองนอนอยบูนเตียงเปนเวลานานไมไดทำการเคล่ือนไหว ออกกำลังกาย หรอืปรบัเปล่ียนอริยิาบถทำใหสามารถ

ชวยลดการเกิดการติดขัดของขอ และการหดร้ังของกลามเน้ือ (Contracture) ได การคงพิสัยการเคล่ือนไหวน้ัน

สามารถทำไดโดยการทำการขยับขอตอ อยางนอยวนัละ 10-20 ครัง้/ทา วนัละ 1-2 ครัง้/วนั การจัดทาใหเหมาะสม

เพือ่ลดอาการเกรง็ตัวของกลามเน้ือ และการใชอปุกรณเสรมิเพือ่ประคองขอตอเพือ่ปองกนัมิใหขอตอมกีารหดรัง้

ซ่ึงอาจเปนอปุสรรคในการเคล่ือนไหวในอนาคต สวนในกรณีผปูวยประคับประคองทีมี่การติดแข็งของขอแลวนัน้

หากทำการยดืเหยียดขอตอแลวเกิดความทุกขทรมานมากเกินไปกับผปูวย กไ็มควรทำรนุแรงโดยหลักการน้ันควร

ทำดวยความนุมนวล (Gentle passive movement) และไมทำใหเกิดการบาดเจ็บของขอตอตางๆ สวนใหญขอ

ที่มักมีปญหาการติดขัดไดงาย คือ ขอไหล ขอศอก ขอนิ้วมือ ขอเขา ขอเทา และขอสะโพก เปนตน โดยสาเหตุ

สำคัญท่ีทำใหเกิดการติดขัดของขอตอนอกจากการนอนอยูบนเตียงนานๆ แลว ยังพบวาการเปนอัมพาต การ

ไมไดเคลื่อนไหวขอตออยางสม่ำเสมอ การหดยึดของเน้ือเยื่อ บริเวณขอตอพังผืด และการเกร็งของกลามเน้ือ

จะทำใหเกดิภาวะ Heterotopic หรอื Periarticular ossification

5. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความเข็งแรงของกลามเน้ือ (strengthening exercise)  การฝกตอง

ประเมินสภาพรางกายของผูปวยทุกคร้ัง ในผูปวยท่ีมีพยาธิภาพ หรือสัญญาณชีพไมเหมาะสม การออกกำลังกาย

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงก็ไมมีความจำเปน  ดังน้ันกอนการออกกำลังกายควรประเมินสภาพท่ัวไปของผูปวยกอน

ทุกครั้ง และใหโปรแกรมการออกกำลังกายตามความเหมาะสมสำหรับผูปวยแตละราย การบริหารรางกายทาง

กายภาพบำบัดน้ัน อาจมีหลายประเภท เชน การออกกำลังกายดวยมือของตนเอง (Manual) ซ่ึงมีทั้งแบบชวย

ออกกำลังกาย และตานการเคล่ือนไหวของผูปวย  สวนการออกกำลังกายอีกประเภทคือการใชอุปกรณตางๆ

เขาชวย เชน การใชรอกเหนอืศรีษะ จกัรยานนัง่ปน เปนตน

6. กิจกรรมบำบัดกับการดูแลรักษาผูปวยแบบประคับประคอง กิจกรรมบำบัดเปนเรื่องท่ีสำคัญ

อีกดานหน่ึงท่ีจำเปนตองไดรับการกระตุนใหผูปวยไดทำกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนผลดีตอผูปวย เปนการยกระดับ

สภาพจิตใจ กิจกรรมบำบัดยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตัวเอง และการทำกิจกรรมที่ทำเปนกิจวัตร

ประจำวนัของผปูวย (Activity of daily living)  นอกจากน้ีแลวกจิกรรมบำบัดยังเปนส่ิงท่ีชวยเสรมิสรางกำลังใจ

ใหกับผูปวย ทำใหเกิดความเพลิดเพลิน สามารถเบ่ียงเบนใหผูปวยลืมความวิตกกังวลท่ีมีอยู รวมท้ังนักกิจกรรม

บำบดัยงัชวยดดัแปลงอปุกรณตางๆ ทีท่ำใหผปูวยสามารถดำรงชวีติและชวยเหลอืตนเองไดมากข้ึน

ในการดูแลผูปวยตองมีการกระตุนใหผูปวยมีกำลังใจ มีความรูสึกที่ดีตอชีวิตของตนเอง โดยการ

ตอบสนองทางรางกาย รวมท้ังจิตใจของผูปวย และคงสภาพความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความสามารถในการ

เคล่ือนไหวของผูปวย รวมท้ังความทนทานตอการทำกิจกรรมตางๆ (Endurance) ที่จำเปนในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้แลวยังมีการปรับหรือคิดคนอุปกรณที่เหมาะสมกับผูปวย เพื่อชวยใหผูปวยสามารถทำกิจกรรมที่ทำ
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เปนกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเอง เชน การออกแบบชอน มีด เปนตน เพื่อใหสะดวกในการใชกับผูปวย

กิจกรรมบำบัดจำเปนตองมีโปรแกรมในการฟนฟูที่หลากหลายที่จะสงเสริมสุขภาพ และปองกันไมใหเกิด

อาการแทรกซอนอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ทั้งน้ีโปรแกรมตางๆ จะตองคำนึงถึงความ

ตองการของผูปวยเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจัดกิจกรรมสำหรับผูปวยท่ีไดรับการดูแลรักษาแบบ

ประคับประคองตองจัดโปรแกรมใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย  การจัดกิจกรรมกลุมท่ีเหมาะสมจะชวยให

ผูปวยรูสึกผอนคลาย ไดมีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงเปนการลดภาวะเครียด และซึมเศราในผูปวยท่ีรับการดูแลรักษา

แบบประคับประคอง และยังทำใหผปูวยรสึูกไดถงึคุณคาของชีวติท่ีเหลืออยู

7. การฟนฟูดานเพศสัมพนัธ เพศสัมพนัธเปนเรือ่งท่ีสำคัญอกีดานหน่ึง ในบางรายท่ียงัมีความตองการ

ในดานน้ีอยู อาจมีความคับของใจในดานน้ีไมวาจะเปนเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธุ การหลั่งไว

หรอืแมแตการขาดความสามารถในการทำกิจกรรมทางเพศได  การใหความใสใจและการใหคำแนะนำท่ีดี รวมถงึ

การใชบุคลากรท่ีชำนาญในดานน้ีเขาชวยจะกอใหเกิดประโยชนตอผูปวยและคูสมรสอยางมาก ในกรณีเชนน้ี

ควรสงปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางเพศศาสตรศึกษา

8. การดูแลจิตใจของผูปวยมะเร็ง ดูแลผูปวยโรคมะเร็งเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน นอกเหนือจากการ

วางแผนการรักษาท่ีถูกตองเพื่อการรักษาท่ีดีแลว ส่ิงท่ีสำคัญท่ีมีผลตอการรักษาคือ สภาพจิตใจของผูปวย ซ่ึง

มีผลกระทบต้ังแตกอนการรักษา  รางกายและจิตใจเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอกันไมสามารถแยก

ออกจากกันได การรักษาใดๆ ใหไดผลดี จะตองใหการดูแลท้ังรางกายและจิตใจควบคูกันไปดวยโดยเฉพาะ

อยางย่ิงโรคมะเร็ง ซ่ึงเปนโรคที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูปวยเปนอยางมาก ดังน้ันการดูแลเอาใจใส

สวนนีจ้งึมีความสำคัญทีค่วรทราบ  ซ่ึงจะเปนการดแูลตามสภาพการเกดิผลกระทบทางจติใจของผปูวยดงัน้ี

1. ระยะกอนและขณะท่ีไดรับทราบการวินิจฉัยโรค

2. ระยะที่ใหการรักษา

3. ระยะติดตามการรักษา

การรับรูตอตนเองและอัตมโนทัศนในผูปวยระยะสุดทายกับการฟนฟู

การเจ็บปวยดวยโรคท่ีไมสามารถรักษาใหหายได ยอมมผีลกระทบทัง้ในดานของจติใจ อารมณ สังคม

และจิตวิญญาณ  ผลกระทบดังกลาวนอกจากจะสงผลตอตนเองแลวยังสงผลตอ ลูกหลานและบุคคลใกลชิด

ความรูสึกทอแทส้ินหวัง และการรับรูตอตนเองหรืออัตมโนทัศนในดานลบ ยอมสงผลเสียตอกระบวนการฟนฟู

ในผูปวยระยะสุดทาย ความภาคภูมิในตนเองน้ันจะทำใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) การจะ

ทำใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตน้ัน ข้ึนกับพื้นฐานการยอมรับของผูปวยเอง อันไดแก การเตรียมพรอมทางดาน

จิตใจของผูปวย การยอมรับการเจ็บปวย แบบแผนของชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการยอมรับความเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึนภายหลังการเจ็บปวย รวมท้ังมีความสัมพันธกับคานิยมและความคาดหวังของบุคคล การคงไวซ่ึง

อัตตลักษณของตนเอง การมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพที่เหลืออยู  รวมท้ังการไดทำในส่ิงท่ีอยากทำหรือ

ตองการทำในชวงวาระสุดทายของชีวติ  ทัง้น้ีผปูวยจะตองมีการจัดการกับความเครียดท้ังดานรางกายและอารมณ

เปนอยางดี จงึจะทำใหเกดิการยอมรับและสามารถใชชวีติอยใูนชวงทายของชวีติอยางมีปกติสุข
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ปจจัยที่สงเสริมใหผูปวยระยะสุดทายมีการรับรูตอตนเองและอัตมโนทัศนที่ดี

1. การพัฒนาการรูจักตนเอง

2. การติดตอสือ่สารกับผปูวยอยางมีประสิทธิภาพท้ังกับครอบครัว และญาติของผปูวย

3. สงเสริมใหผูปวยรูจักการเผชิญปญหา

4. สงเสรมิใหผปูวยสรางสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลทีอ่ยรูอบขาง  การสรางสัมพนัธภาพทีดี่จะทำใหทราบ

และเขาใจปญหา และความตองการท่ีแทจรงิของผปูวย

5. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ

6. สงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือมุงเนนความสงบสุขและเขาใจชีวิต โดยอาศัยหลักศาสนาท่ีผูปวย

ศรัทธา

7. สงเสริมใหผปูวยรจูกัดูแลสุขภาพกายโดยท่ัวไป กระตนุใหเกดิการปฏิบติัตนอยางเหมาะสมเพ่ือมใิห

อาการกำเริบมากข้ึน

8. สงเสริมใหผปูวย และญาติรจูกัการสำรวจความผิดปกติทีเ่กิดข้ึน เชน อาการปวด ลกัษณะแผลท่ีผดิ

ปกติ (แผลกดทับตางๆ) การแจงเจาหนาท่ีโดยเร็วกบัความผิดปกติทีเ่กิดข้ึน จะทำใหดูแลสุขภาพโดยท่ัวไปดีข้ึน

บทบาทของกายภาพบำบัดตอการดูแลรักษาผูปวยประคับประคอง

บทบาทในการปองการการเกิดแผลกดทับ

แผลกดทับ (Pressure sore or Bedsores) เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหผูปวยตองทุกขทรมานกับความ

เจบ็ปวด โดยเฉพาะอยางย่ิงขณะท่ีทำแผล หรอืใหการฟนฟดูวยวิธีการทางกายภาพบำบัด

แนวทางในการปองกันการเกิดแผลกดทับ

1. ในผปูวยทีน่อนนาน ผดููแลควรชวยจบัผปูวยใหนัง่ในรถเขน็มากทีสุ่ดเทาท่ีจะเปนไปได

2. ขณะยกผูปวยจากเตียงไมควรกระแทก กระชากหรือเลื่อนผูปวยอยางรุนแรง ทั้งน้ีอาจทำใหเกิดการ

ถลอกของแผลได ควรจะมีผาขวางเตียงอีก 1 ผืน เพื่อใชสำหรับยกผูปวย และควรใช 2 คน ทุกครั้งท่ียกควร

ใหจังหวะในการยกทุกครั้ง

3. สงเสริมใหผปูวยใหมีการเคล่ือนไหวดวยตนเองบนเตียงอยางสม่ำเสมอ หากผปูวยสามารถทำไดเอง

4. เปล่ียนทาผูปวยบอยๆ ถาเปนไปได โดยปกติควรเปล่ียนทาผูปวยทุกๆ 1-2 ชั่วโมง โดยใชหมอน

ชวยหนุนตัวผูปวยใหผูปวยอยูในทาท่ีเหมาะสมทางท่ีดีควรใชเตียงลมหรือเตียงน้ำ แตถาหากไมมี  ควรพลิกตัว

บอยๆ

5. พยายามใหเตียงผูปวยแหงและสะอาดอยูตลอดเวลา

6. สำรวจดูความผิดปกติของผิวหนัง (ลักษณะสีผิวของผูปวย) โดยเฉพาะอยางย่ิงผิวหนังตรงบริเวณ

ปุมกระดูกตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณหลัง ไหล และสะโพก กนกบ เปนตนควรมีการตรวจดูผิวหนังสวน

นัน้ทุกๆ วนั

7. ใสวัสดุที่มีความออนนุม (Soft material) เชน ผาขนหนูที่ทำจากผาฝายชนิดนุมใตตัวผูปวย หรือ

จดุสัมผสัท่ีเปนปมุกระดูก หรอือาจใชฟองน้ำวางหนุนบริเวณปมุกระดูก
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การปองกนัความปวด การตดิขดัของขอตอ (Stiffness)

และการยึดรัง้ของกลามเนือ้ (Contractures in muscles and joints)

การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล การดูแลผูปวยที่บาน

* ตรวจสอบองศาการเคล่ือนไหวของขอตอ (ROM) * สงเสริมใหเกดิการเคล่ือนไหวขอตออยาง

(ทำการตรวจสอบขอตอดวยการเคล่ือนไหวอยาง สม่ำเสมอ

นุมนวล) * หากผปูวยไมคอยไดเคลือ่นไหว ควรออกกำลงักาย

* ตรวจสอบองศาการเคล่ือนไหวใน 7 ขอหลกั อยางงาย ๆ  เพือ่เพิม่องศาการเคล่ือนไหวของขอตอ

โดยเปรียบเทียบกนัท้ัง 2 ขาง ไดแก โดยมีหลักดังน้ี

- ขอมอื (Wrist) - ออกกำลงักายแขนและขาท้ัง 2 ขาง

- ขอเขา (Knee) อยางนอยวนัละ 2 - 3 คร้ังตอวนั

- ขอศอก (Elbow) และ15-20 ครัง้/ทา

- ขอเทา (Ankle) - ตองประคองขอตออยางนมุนวล และ

ม่ันคงท่ีสุด เทาท่ีเปนไปได เพือ่ปองกนัการ

- ขอไหล (Shoulder) - บาดเจ็บขณะออกกำลงักายขอตอ ทัง้ขอตอ

- ขอสะโพก (Hip) สวนบนและลางขณะท่ีขอตอเคล่ือนไหว

- คอ (Neck) เคลือ่นไหวขอตอในลกัษณะเหยียดเขาออก กระทำ

อยางนมุนวล ใหใกลเคียงกับการเคล่ือนไหวปกติ

โดยเคลือ่นไหวอยางชา ๆ และอยางระมัดระวงั

ไมควรทำใหเกิดความเจ็บหรือปวดมากข้ึน

- เคล่ือนไหวขอตอดวยการยืดเหยียดขอตอ

และคางไวสักครกูอนท่ีจะกดคางไว เพือ่ใหขอตอ

ไดยืดเต็มท่ี

- ชักชวนใหผูปวยทำการเคล่ือนไหวขอตอ

อยางสม่ำเสมอ

- ประยุกตใชการนวด เพือ่การลดความเจ็บ

หรือปวด และชวยคลายกลามเน้ือของผปูวย
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ตวัอยางการออกกำลงักายเพือ่ปองกนัขอตดิ

การออกกำลังกายขอไหล

การออกกำลังกายขอมือ

การออกกำลังกายขอศอก

การออกกำลงักาย ขอเทา และเขา
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การเคลื่อนยายผูปวย

การเคล่ือนยายผปูวยเปนส่ิงท่ีสำคัญ การเคล่ือนยายผปูวยอยางเหมาะสม จะชวยลดการบาดเจ็บจากการ

เคลือ่นยายผปูวย การเคลือ่นยายอยางถูกตองนอกจากชวยปองกนัการบาดเจ็บในผปูวยแลว ยงัชวยปองกนัการบาด

เจบ็ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผดููแลอกีดวย ตัวอยางการเคล่ือนยายผปูวยท่ีถกูวธีิ

1. การชวยผูปวยลุกนั่งจากทานอน

จังหวะที ่2

จังหวะที ่3

จังหวะที ่1

2. การชวยผูปวยยืน
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การวางแผนจำหนายออกจากโรงพยาบาลในทางเวชศาสตรฟนฟู

เม่ือผูปวยไดรับการรักษาและการดูแลจากทางโรงพยาบาลดวยเวลาระยะหน่ึงเปาหมายสุดทายของ

การฟนฟ ูคือ การนำผปูวยกลบัสคูรอบครวัและชมุชน และผปูวยสามารถดำรงชวีติอยใูนชวงระยะสุดทายของชวีติ

ไดโดยปราศจากโรคแทรกซอนที่เกี่ยวของกับทางเวชศาสตรฟนฟู การจำหนายออกจากโรงพยาบาล แพทยและ

บคุลากรทางการแพทยจำตองมีการวางแผนในการจำหนายรวมกัน เพือ่ใหผปูวยพรอมท่ีสุดท่ีจะกลับสคูรอบครวั

และชุมชน รวมท้ังพึงตระหนักถึงความพรอมของตัวผูดูแลในการดูแลผูปวยท่ีตองการการดูแลรักษาแบบ

ประคับประคอง  ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งท่ีควรใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการปรับสถานท่ีอยูอาศัย (Home

modification)  บางคร้ังความไมพรอมท่ีเกดิข้ึนท้ังกับผปูวยและผดููแล  มักจะสงผลรายตอตัวผปูวยเอง ซ่ึงจำเปน

ตองใหความสำคัญเก่ียวกบัความพรอมดังกลาว  ส่ิงท่ีควรคำนงึถึงกอนการจำหนายผปูวยออกจากโรงพยาบาล

- ความพรอมของผปูวยวา บรรลถุงึเปาหมายสูงสุดท่ีไดต้ังไวแลวหรอืไม

- ความพรอมของครอบครัวและญาติพี่นองท่ีจะรับภาระตอในการดูแลผูปวย

- ความพรอมของสถานที่ที่ผูปวยจะกลับไปพักอาศัย จะตองมีความสะดวก เอื้อตอการดูแลและการ

ชวยเหลอืตนเองของผปูวย รวมท้ังทำใหผดููแลมีภาระในการดูแลนอยท่ีสุด
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โภชนาการในผูปวยระยะสุดทาย

1. ระยะใหอาหารตามความสามารถของผูปวย

ถาเปนอาหารธรรมดา ควรเปนอาหารท่ีผูปวยชอบ ตองปรุงแบบใหนิ่มและยอยงาย และตองใหได

อาหารครบ 5 หม ูในแตละวัน  ถาผปูวยเบ่ืออาหารธรรมดา อาจเปล่ียนเปนอาหารออนสลับกันบาง เชน ขาวตม

ทรงเครื่องปลา ขาวตมทรงเครื่องหมู ไก ตามความชอบของผูปวย ในแตละม้ือควรมีผลไมที่มีเนื้อนิ่มเพื่อชวย

ในการขับถาย ถาผปูวยรบัประทานอาหารไดนอยลง ควรเพิม่ปรมิาณเปนวนัละ 3-4 ม้ือ ม้ือละนอยๆ อยารำคาญ

ในการเตรียมอาหารวันละหลายๆ ม้ือ เพราะการทำใหผปูวยไดรบัประทานอาหารวันละ 3-4 ม้ือ จะชวยใหไดรบั

พลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกาย  ถาผูปวยใกลเสียชีวิตโดยเฉพาะในชวงเวลา 24-48 ชั่วโมง

สุดทายของชีวติ  อาจไมจำเปนตองใหอาหาร  แตผปูวยอาจยังตองการน้ำในระดับหน่ึงแตนอยกวาปกติ

2. ระยะทีผ่ปูวยจำเปนตองใชอาหารทางสายใหอาหาร

อาหารทางสายใหอาหาร คือ อาหารผสมท่ีประกอบดวยอาหารหลายๆ ชนิด นำมาปนเขาดวยกัน

จนมีลักษณะเปนของเหลว ไมมีกากสามารถผานสายใหอาหารเขาสูรางกายผูปวยไดโดยไมติดขัด การใหอาหาร

ทางสายใหอาหารเปนวิธีใหอาหารแกผูปวยท่ีไมอาจรับประทานทางปากไดเอง อาหารน้ีจะตองผสมตามสูตร

ที่กำหนดไวใหจึงจะมีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอแกความตองการของรางกาย ปกติผูปวยกอนออกจาก

โรงพยาบาล  ญาติควรไดเรยีนรวูธีิการเตรยีมอาหารทางสายใหอาหารจากโภชนากรโดยตรง

ขอควรระวังในการใหอาหารทางสายใหอาหาร

1. ความสะอาด  เปนส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดในการเตรียมอาหารชนิดน้ี สถานท่ีที่เตรียมอาหารตองสะอาด

ภาชนะทกุชิน้ท่ีใชตองตมหรอืลวกน้ำเดือดกอนใชทกุครัง้เพือ่ปองกนัไมใหรบัเชือ้โรคทีจ่ะทำใหเกดิอาการ ทองรวง

เน่ืองจากแบคทีเรยี  รวมท้ังผเูตรียมอาหารจะตองมีสุขภาพดีและรางกายสะอาดดวย

2. การชั่งตวงอาหาร  ควรช่ังและตวงสวนผสมใหถูกตองตามสูตรท่ีกำหนดให และตองเตรียมอยาง

ละเอียดรอบคอบ เพือ่ใหผปูวยไดคุณคาของอาหารท่ีครบถวน  จะตองไมเหลอืกากอาหารในภาชนะท่ีเตรียม

3. การเกบ็รกัษา   อาหารท่ีเตรียมแลวจะตองเกบ็ไวในอุณหภมิูพอเหมาะ และสะอาดโดยเก็บไวในตเูยน็

ไมควรเกบ็ไวนานเกิน 24 ชัว่โมง  ถาไมมีตเูยน็ควรเตรียมม้ือตอม้ือ

ส่ิงทีจ่ำเปนในการปฏบัิตเิกีย่วกบัการใหอาหารทางสายใหอาหาร  คอื

อาหารท่ีเตรียมใหผปูวย  ควรมีอณุหภมิูในระดับเดียวกบัอณุหภมิูของหองท่ีผปูวยพกัอาศัย

กรอกน้ำสะอาดประมาณ 25-50 มล. ผานสายใหอาหารกอนและหลงัการใหอาหารทกุครัง้

ควรเปล่ียนผาเทป (ผายางปดแผล)  ที่พันสายใหอาหารและปดกับผิวหนา เพื่อปองกันการหลุด

ของสายใหอาหารและทำความสะอาดผิวหนังรอบๆ สายใหอาหารทุกวัน (การทำความสะอาดและ

เปล่ียนผาเทป  เจาหนาท่ีพยาบาลจะสอนใหทราบถึงวิธีปฏบิติั)

ภาคผนวก 6
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อยาออกแรงดันอาหารหรือยาเขาทางสายใหอาหาร  ถาพบวามีแรงตานใหลองกรอกน้ำสะอาด

ผานทางสายใหอาหารอีกครั้ง  หากพบวาแมแตน้ำก็ไมสามารถกรอกผานสายใหอาหารเขาสู

กระเพาะอาหาร ใหงดการใหอาหารทางสายและแจงเจาหนาท่ีๆมีสวนเก่ียวของใหรับทราบเพ่ือ

ขอคำแนะนำหรือแกไขตอไป

กอนใหอาหารทุกคร้ัง จำเปนตองทำการตรวจสอบวาปลายของสายใหอาหารยังคงอยูในกระเพาะ

อาหาร (พยาบาลท่ีชวยดูแลจะสอนวิธีการตรวจสอบให) โดยท่ัวไปใหใชกระบอกสูบดูดของเหลว

จากกระเพาะอาหาร  วายังมีอาหารตกคางอยหูรอืไม   ถาพบวามีอาหารตกคางอยเูกนิกวา 50 มล.  ควร

เลือ่นเวลาการใหอาหารออกไปกอนประมาณ 1-2 ชัว่โมง

เวลาท่ีใหอาหารและหลังการใหอาหารผานทางสายใหอาหาร  ผปูวยควรอยใูนทาน่ังหรอืนอนเอนหลงั

โดยยกศีรษะสูงไมนอยกวา 45 องศา  เปนเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง

ถาพบวาสายใหอาหารหลุดออกมา ไมตองต่ืนตกใจหรือเสียขวัญ  ติดตอใหเจาหนาท่ีๆ มีหนาท่ี

รบัผดิชอบ อาทิ เชน  แพทย หรอืพยาบาลทราบซ่ึงจะชวยใสใหใหมได

ผูปวยที่ไดรับการใหอาหารทางสายใหอาหาร  การดูแลสุขอนามัยของชองปากยังคงตองปฏิบัติให

การชวยเหลือตามปกติ

ถามียาหลังอาหาร  เม่ือใหยาครบแลว  ใหตามดวยน้ำสะอาดประมาณ 25-50 มล.  เพื่อลางอาหาร

และยาท่ีตกคางอยูในสาย  และตองปดปลายสายใหอาหารเม่ือเสร็จการใหอาหารและยาอาจโดย

หุมดวยผาหรือพลาสติกก็ได

สายใหอาหารควรไดรบัการเปล่ียนใหมทกุ 2-4 สัปดาห

อุปกรณและภาชนะที่ใชในการเตรียมอาหารทางสายใหอาหาร

- ชอนตวง

- ถวยตวงมาตรฐาน

- เครื่องชั่งละเอียด

- กระชอนสำหรบักรองอาหารปนผสม (กระชอนเสนถี่ๆ )

- เครื่องปนอาหารไฟฟา

ตวัอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร  สูตรปกต ิ 1,000 กโิลแคลอรี

สวนผสม

สันในไกบด 200 กรมั (10  ชอนโตะ)

ฟกทองปอกเปลือก 140 กรมั (2   ถวยตวง)

เน้ือกลวยน้ำวา 180 กรมั (3  ผลกลาง)

ไขไกทั้งฟอง 1 ฟอง

น้ำตาลทราย 60 กรมั (4 ชอนโตะ)

น้ำมันพืช 1 ชอนชา

เกลือปน ชอนชา/21
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วธิทีำ

- นำฟกทอง กลวยน้ำวา สันในไกบดไขไก  มาตมจนสุกนมุเติมน้ำตาลทราย

- ยกลงจากเตาใสน้ำมันพชื เกลือปน รอจนสวนผสมไมรอนมาก

- นำมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด

- นำสวนผสมท่ีปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยท่ีสุด

- นำมาตวงใหไดปรมิาณตามแพทยส่ัง ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณตามตองการ

หมายเหตุ

- ภาชนะทุกอยางตองลวกน้ำรอนกอนใชทุกคร้ัง

- ไมควรทำอาหารใหทางสายใหอาหารเก็บไวใชคางคืน

- กรณีผูปวยเปนเกาทควรใชเนื้อปลาหรือสันในหมูแทนสันในไกไดในปริมาณท่ีเทากัน

- ถาผปูวยเปนความดันโลหติสูงไมตองเติมเกลือปน   ชอนชา
- ถาผปูวยมปีญหาเกีย่วกบัคลอเรสเตอรอลสงูใชไขขาว 2 ฟอง  แทนไขทัง้ฟองได

- น้ำมันพชื คอืน้ำมันถัว่เหลือง รำขาว เมล็ดดอกทานตะวัน และน้ำมันมะกอก ยกเวนน้ำมันมะพราว

และน้ำมันปาลม

ตวัอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร  สูตรเจ 1,000  กโิลแคลอรี

สวนผสม

ขาวตมขาว 20 ชอนโตะ

ฟกทองปอกเปลือก 70 กรมั  (1  ถวยตวง)

แปงถัว่เหลือง( ดอยคำ) 100 กรมั

เตาหูขาว 60 กรมั  (     แผน)

น้ำมันพืช 2 ชอนชา

วธิทีำ

- นำฟกทอง เตาหขูาว มาตมจนสุกนิม่ ใสแปงถัว่เหลอืง ขาวตมลงตมตอสกัพกัจนเดือดอกีครัง้

- ยกลงจากเตาเติม น้ำมันพชื วางท้ิงไวไมใหรอนมากนัก

- นำสวนผสมท้ังหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด

- นำสวนผสมท่ีปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยท่ีสุด

- นำมาตวงใหไดปริมาณตามท่ีแพทยส่ัง ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณท่ีตองการ

/21
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ตวัอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร  สูตรมงัสวริตั ิ 1,000  กโิลแคลอรี

สวนผสม

ขาวตมขาว 200 กรมั (20 ชอนโตะ)

ฟกทอง หรอืแครอท 70 กรมั (1  ถวยตวง)

แปงถั่วเหลือง 100 กรมั

ไขไกทั้งฟอง 1 ฟอง

น้ำมันพืช 12.5 กรมั (2     ชอนชา)

วธิทีำ

- นำฟกทองมาตมจนสุกน่ิมใสแปงถ่ัวเหลือง ขาวตม ไขไก ลงตมเดือดอีกคร้ัง

- ยกลงจากเตาเติมน้ำมันพชื วางท้ิงไวไมใหรอนมากนัก

- นำสวนผสมท้ังหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด

- นำสวนผสมท่ีปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยท่ีสุด

- นำมาตวงใหไดปรมิาณตามแพทยส่ัง  ถาไมพอสามารถเตมิน้ำสุกจนไดปรมิาณตามตองการ

ตวัอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร สูตรสำหรับผปูวยเบาหวาน  1,000  กโิลแคลอรี

สวนผสม

ขนมปงขาว 3 แผน

สันในไกบดดิบ 200 กรมั (10 ชอนโตะ)

ฟกทองปอกเปลือก 140 กรมั (2  ถวยตวง)

เนื้อกลวยน้ำวาสุก 180 กรมั (3 ผลกลาง)

ไขไกทั้งฟอง 1 ฟอง

น้ำมันพืช ชอนชา

เกลือปน ชอนชา

วธิทีำ

- นำฟกทอง กลวยน้ำวา  สันในไกบด ขนมปง ไขไก  มาตมจนสุก

- ยกลงจากเตาใส น้ำมันพชื  เกลือปน รอจนสวนผสมไมรอนมาก

- นำมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด

- นำสวนผสมท่ีปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยท่ีสุด

- นำมาตวงใหไดปรมิาณตามแพทยส่ัง ถาไมพอสามารถเติมน้ำสุกจนไดตามปริมาณตามตองการ

หมายเหตุ

- ภาชนะทุกอยางตองลวกน้ำรอนกอนใชทุกคร้ัง

- ไมควรทำอาหารใหทางสายใหอาหารเก็บไวใชคางคืน
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- กรณีผูปวยเปนเกาทควรใชเนื้อปลาหรือสันในหมูแทนสันในไกไดในปริมาณท่ีเทากัน

- ถาผปูวยเปนความดันโลหติสูงไมตองเติมเกลือปน      ชอนชา

- ถาผปูวยมีปญหาเก่ียวกับคลอเรสเตอรอลสูงใชไขขาว 2 ฟอง แทนไขทัง้ฟองได

- น้ำมันพชื คอืน้ำมันถัว่เหลือง รำขาว เมล็ดดอกทานตะวัน และน้ำมันมะกอก ยกเวนน้ำมันมะพราว

และน้ำมันปาลม

ตวัอยางอาหารใหทางสายใหอาหาร  สูตรเบาหวาน โปรตนีต่ำ 1,000  กโิลแคลอรี

สวนผสม

ขาวตมขาว 200 กรมั (20  ชอนโตะ)

เน้ือกลวยน้ำวา 135 กรมั (3  ผลกลาง)

ฟกทอง หรอืแครอท 70 กรมั (1  ถวยตวง)

สันในไกบด 15 กรมั (1 ชอนโตะ)

น้ำมันพืช 10 ชอนชา

วธิทีำ

- น้ำกลวยน้ำวา ฟกทองหรอืแครอท  ขาวตม สนัในไก  ไขไก มาตมจนสุก

- ยกลงจากเตาเติม น้ำมันพชื  รอจนสวนผสมไมรอนมากนกั

- นำสวนผสมท้ังหมดมาปนดวยเครื่องปนไฟฟาจนละเอียด

- นำสวนผสมท้ังหมดท่ีปนละเอียดมากรองดวยกระชอนจนเหลือกากนอยท่ีสุด

- นำมาตวงใหไดปรมิาณตามแพทยส่ัง  ถาไมพอสามารถเตมิน้ำสุกจนไดปรมิาณตามตองการ

นอกจากอาหารซึง่สามารถเตรียมไดเอง  จากสูตรอาหารทีอ่ธบิายขางตนแลว ยงัมีสูตรสำเรจ็ซึง่สามารถ

นำมาใชเปนอาหารทางสายใหอาหารได  ผลิตภัณฑประเภทนี้สวนใหญจะอยูในสภาพเปนผงหรือน้ำซ่ึงใชได

ทนัที  กอนนำมาใชควรไดรบัคำแนะนำจากแพทยและนักโภชนาการ

สูตรอาหารสำเร็จรปูน้ี  อาจใชเพียงชนดิเดียว  นำมาผสมกับอาหารผสมอ่ืนๆ หรอืนำมาใชสลบักบัสูตร

อาหารผสมท่ีเตรียมข้ึนเองในบางม้ือท่ีไมสะดวกในการเตรียม สูตรอาหารชนิดน้ีสะดวกแกการใช การระวัง

เรื่องความสะอาดนอยกวา  การเตรียมทำไดงายเพียงตวงสวนผสมใหถูกตองแลวนำมาละลายกับน้ำตมสุก

คนแรงๆ หรอืปนดวยเครือ่งปนไฟฟาใหเขากันก็ใชได  หรอืใชชนดิน้ำซ่ึงใชไดทันทีจะประหยัดเวลาในการเตรียม
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รายการยาที่จำเปนสำหรับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

บญัชรีายชือ่ยาสำหรบัการดูแลรกัษาแบบประคับประคอง (list of essential medicines for palliative care)

จัดทำข้ึนโดยกลมตัวแทนของผูเชี่ยวชาญดาน palliative care จาก WHO และประเทศตางๆ ประกอบดวย

ประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนาท่ัวโลกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการดูแลตอชีวิตผูปวย

ใหดีทีสุ่ดโดยปราศจากอิทธิพลของผลประโยชนใดๆ

ขัน้ตอนการจัดทำ บัญชรีายชือ่ยาสำหรบัการดูแลแบบประคบัประคอง

1. รวบรวมอาการของผูปวยที่พบไดบอยใน palliative careโดยยกเวนโรคที่ผูปวยเปนอยูเดิม เชน

มะเรง็, HIV, การตดิเชือ้  ซ่ึงรวบรวมไดทัง้ส้ิน 21 อาการ

2. รวบรวมยาท่ีใชรักษาอาการดังกลาวจากการประชุมของคณะกรรมการ IAHPC (International

Association for Hospice and Palliative care) และผูเชี่ยวชาญดาน palliative care จากท่ัวโลกโดยไดรายการ

ยา 120 ผลติภัณฑ

3. จัดสงแบบสำรวจเก่ียวกับ Safety และ Efficacy ของยาแตละผลิตภัณฑทาง e-mail ไปยังแพทย

และนักเภสชัวทิยาจำนวน 112 คน (โดยมี 77 คน ในประเทศกำลังพฒันา)

ดานประสิทธิภาพพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการในดานประสิทธิภาพการรักษาโดยหลักฐานทาง

วชิาการท่ีเปน RCTs  จะถือวามีความแนนหนาของขอมูลมากท่ีสุดท้ังน้ีไดแบงเกณฑพจิารณาเปน 9 rating  ดังน้ี

Rating 1-3 หมายถงึ เปนกลุมของยาหรือยาที่ไมมีขอมูลประสิทธิภาพในการรักษาอาการจำเพาะของ

ผปูวย

Rating 4-6 หมายถึง กลุมยาหรือยาท่ีตองพิจารณาถึงขอมูลประสิทธิภาพการรักษาอาการจำเพาะของ

ผปูวย

Rating 7-9 หมายถงึ กลุมยาหรือยาท่ีมีขอมูลวาปลอดภัยท่ีจะใชในผูปวย

ดานความปลอดภัยพจิารณาจากหลักฐานทางวิชาการในดานความปลอดภัยในการใชในกลมุประชากร

เกีย่วกบัการคาดการณการปองกนั การจัดการอาการไมพงึประสงคของยาท้ังน้ีไดแบงเกณฑพจิารณาเปน 9 rating

ดังน้ี

Rating 1-3 หมายถงึ เปนกลุมของยาหรือยาที่ไมปลอดภัยในการรักษาอาการจำเพาะของผูปวย

Rating 4-6 หมายถึง กลุมยาหรือยาที่ตองพิจารณาถึงขอมูลความปลอดภัยการรักษาอาการจำเพาะ

ของผูปวย

Rating 7-9 หมายถงึ กลุมยาหรือยาท่ีมีขอมูลวาปลอดภัยท่ีจะใชในผูปวย

4. ขัน้ตอนสุดทาย แจงผลการสำรวจ (Delphi Study) และแบงกลมุผปูระชุมเปน 3 กลมุ  ดังน้ี

กลุมท่ี 1 ยาท่ีใชรักษาอาการทางจิต

กลุมท่ี 2 ยาท่ีใชรักษาอาการปวด

กลุมท่ี 3 ยาที่ใชรักษาอาการในระบบทางเดินอาหาร

ภาคผนวก 7
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สวนอาการท่ีอาจเกิดข้ึนไดหลายระบบ เชน สะอึก (hiccups) จะจัดเขากลมุแบบสมุ จากน้ันแตละกลมุ

ประชุมและสรุปเพื่อเลือกยาท่ีมี rating สูงสุดสำหรับแตละอาการท่ีไดรับมอบหมายจากน้ันแตละกลุมยอย

เขารวมกลุมใหญอีกครั้งเพื่อประชุมนำเสนอหากมีความเห็นไมตรงกันผูเช่ียวชาญจะเลือกเหตุผลที่ดีที่สุด

โดยรายการยาทีเ่ปนทีส่รปุของทีป่ระชมุจะไดรบัการรบัรองโดย IAHPC

ผลการประชุมพบวามีอาการ 5 อาการท่ีมีขอมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไมเพียงพอ

คือ bone pain,dry mouth, sweating, fatique และ hiccups IAHPC  สรปุรายการยาท่ีใชใน palliative care  ทัง้ส้ิน

33 รายการ โดยมี 14 รายการรวมอยใูน WHO Essential Medicines Model List

5. อนาคต IAHPC  ตองการเผยแพรรายการยาท่ีใชใน palliative care ไปยังบรรณาธิการของวารสาร

ตางๆเพือ่ใหเผยแพรตอไปยังหนวยงานตางๆ โดยไมคิดคาใชจายและหนวยงานน้ันๆ สามารถนำไปแกไข เปล่ียน

แปลง ปรับปรุงเพือ่ใหเหมาะสมกับความตองการของผปูวยในหนวยงานเหลาน้ัน โดย IAHPC  จะตีพมิพฉบบัเต็ม

ในวารสาร The Oxford Textbook of Palliative Medicine  ตอไป

ตารางท่ีแสดงถึงรายการยาหลกัทีใ่ชใน palliative care (list of essential medicines for palliative care)

allopurinol 100,300 mg tablets Hyperuricemia ขนาดเร่ิมตน100 mg/วนัφ

amitriptyline 10,25,50 mg tablets Depression Depression

100-300 mg/วนั ขนาด

เริ่มตน50-75mg/วัน*

Neuropathic pain Neuropathic pain

25 mg รบัประทานตอน

กลางคืน

2 สัปดาหแลวคอยๆ เพิม่

ขนาดจนถงึ 50 mg หรอื

25 mg วนัละ 2 ครัง้**

หรือจนทนผลขางเคียง

ไมได

bisacodyl 5 mg tablets Constipation 5-15 mg รบัประทาน

10 mg rectal ตอนกลางคืน (ข้ึนกับการ

suppositories ตอบสนองของผูปวย)**

หรอืยาเหน็บ 1 แทง/วนั****

ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช
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carbamazepine 200,400 mg tablet Neuropathic pain เริม่ 100-200 mg วนัละคร้ัง

200 mg controlled ถงึวันละ 2 ครัง้ สามารถเพ่ิม

release tablet ขนาดได100-200 mg

ทกุ 2 สัปดาห โดยขนาด

มากสุด 800-1,200 mg ตอวนัφ

citalopramNED (Cipram®) 20 mg tablets Depression 20-60 mg/วนั

(or any other equivalent ขนาดเร่ิมตน 20 mg/วนั*

generic selective serotonin

reuptake inhibitor (SSRI)

except paroxetine and

fluvoxamine)

cisaprideNED 5 mg tablets Dyspepsia หรอื ขนาดเร่ิมตน 10 mg

Nausea 2 ครั้งตอวัน

(ใช metoclopramide ขนาดสูงสุด 20 mg

แลวไมไดผล) 2 ครัง้ตอวนัφ

codeined 15, 30 mg tablets Diarrhea Diarrhea

รบัประทาน 10 mg 3 คร้ัง

ตอวนั (สามารถใชไดถงึ

60 mg ทกุ 4 ชม.)**

Pain-mild to moderate

รบัประทาน 15-60 mg

ทกุ 3-6 ชม.*

dexamethasone 0.5 mg tablets Anorexia Anorexia 2-4 mgφ

4 mg/ml, 5 mg/ml Nausea Chemotherapy induced

injectable Vomiting  Nausea/Vomiting

หากยังไมไดรับยามากอน

ใหรบัประทาน 12 mg

หรือฉีดเขาเสนเลือดดำ***

diazepam 2,5,10 mg tablets Anxiety Anxiety

รบัประทาน 2.5-5 mg

ตอนกลางคืน หรอืวนัละ

2 คร้ัง (ไมเกิน 2 สัปดาห)**

ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช
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ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช

10 mg/2 ml injectable Anticonvulsants Anti epileptic

/antiepileptics (Acute treatment)

ฉดี 10 mg ทางเสนเลอืดดำ

นานไมต่ำกวา 2-4 นาที

สามารถใหไดอกี 2 ครัง้

หลงัจาก 15 นาทีφ

diclofenac 25, 50, 75 mg tablets Pain-mild to ไมควรใชเกนิ 150 mg/วนั

100 mg controlled moderate (สามารถใชไดถงึ 200 mg

release tablet ในวันแรก)*

75 mg/3 ml injectable

diphenhydramine ไมมีตำรับยาเด่ียวใน Nausea Chemotherapy induced

ประเทศไทย Vomiting Nausea/Vomiting

อาจใหรวมกับ

metoclopramide โดย

รบัประทาน 25-50 mg

หรือฉีดทางเสนเลือดดำ

ทกุ 4 หรอื 6 ชม.***

fentanylc (Durogesic®) 12, 25, 50, 100μg/h Pain-moderate to 25 μg/h ทกุ 72 ชัว่โมง*

(transdermal patch) severe

furosemide 40, 500 mg tablets Ascites ขนาดเร่ิมตน 40 mg

10 mg/ml injectable ในตอนเชาขนาดสูงสุด

10, 20 mg/2 ml injectable 80 mgφ

gabapentin (Neurontin®) 100, 300, 400 mg tablets Neuropathic pain รบัประทาน100-1,200 mg

วนัละ 3 ครัง้****

ไมควรใชเกนิ 2000 mg/ครัง้

haloperidol 0.5, 2, 5, 10 mg tablets Delirium Nausea และ Vomiting

5, 50, 100 mg/ml Nausea รบัประทาน 1-2 mg

injectable Vomiting ทกุ 4-6 ชม.***

Terminal restlessness Delirium

5-10 mg

(2.5 mg ในผสููงอายุ)**
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ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช

hyoscine butylbromide 10 mg tablets Nausea Vomiting

20 mg/ml injectable Terminal respiratory 10 mg วนัละ 3 ครัง้

congestion (เพิม่ไดถงึ 40  mg

Visceral pain วนัละ 3 ครัง้)**

Vomiting 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 ทกุ 6 ชม.

ไมควรใชเกิน 3,200mg/วนั*

loperamide 2 mg tablets Diarrhea ขนาดเร่ิมตน 4  mg

หลงัจากน้ันให 2 mg ตอการ

ถายแตละครัง้ ไมควรเกนิ

16 mg/วนั*

lorazepamb 0.5, 1, 2 mg tablets Anxiety Anxiety

Insomnia 0.5-10 mg/วนั*

ใช short-term สำหรบั

insomnia

megestrol acetate 40, 160 mg tablets Anorexia รบัประทาน 160 mg

วันละคร้ัง

metoclopramide 10 mg tablets Nausea Nausea และ Vomiting

10 mg/2ml injectable Vomiting รบัประทาน 10-40 mg

หรือฉีดทางเสนเลือดดำ

ทกุ 4 หรอื 6 ชม.***

metronidazole 200, 250, 400 mg tablets Anaerobic infections รบัประทาน400 mg 3 ครัง้

ตอวนันาน 2 สัปดาห

ในผสููงอายุรบัประทาน

400 mg 2 ครัง้ตอวนัφ
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ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช

200 mg/5 ml injectable

500 mg/100 ml injectable

midazolama (Dormicum®) 15 mg tablets Anxiety Anti epileptic

5 mg/ml injectable Terminal (Acute treatment)

restlessness ฉดี 10 mg ทางเสนเลอืดดำ

15 mg/3ml injectable นานไมต่ำกวา 2 นาที สามารถ

ใหไดอกี 2 ครัง้

หลงัจาก 15 นาที

Myoclonus

5 mg SC stat และ10mg/

24 ชม. continuous

subcutaneous infusion

ในผปูวยทีใ่กลเสียชวีติ

รปูแบบ tablet ไมเหมาะสม

ใชในการชวยใหหลบั

เน่ืองจากมีคาคร่ึงชีวิตส้ัน

(2-5 ชม.)φ

mineral oil enema sodium biphosphate/ Laxatives (Swiff®) ใชในขนาด 20 ml

sodium phosphate 0.9 g/ Sodium phosphate (Uni-ma enema®)

sodium biphosphate 2.4 g (Swiff®) ใชในขนาด 118 ml

sodium biphosphate

19 g/ Sodium phosphate 2.4 g

(Uni-ma enema®)

mirtazapineNED 15, 30 mg tablets Depression 15-45 mg/วนั

(Remeron sol tab®) ขนาดเร่ิมตน15mg/วัน*

(or any other generic dual

action NassA or serotonin

norepinephrine reuptake

inhibitor (SNRI))

morphinec Immediate release Dyspnea ขนาดยาข้ึนกับผปูวย

solution แตละราย

10, 30, 60, 100 mg (MST®) Sustained release

Sustained release tablets 15-30 mg ทกุ 12 ชม.

(12 ชม.) (ผูปวยบางคนอาจตองการ

ทกุ 8 ชม.)
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ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช

ใช Immediate release กบั

Sustained release

เพือ่ control breakthrough

ทกุ 24 ชม.*

20, 50, 100 mg

(Kapanol®) Sustained release

capsules (24 ชม.)

naloxone 0.4 mg/ml Overdose Overdose

Post-op narcotic 0.4-2mg IV/IM/SC ขนาด

 depression สูงสุด 10 mg

Post-op narcotic depression

100-200 mcg IV อาจเพิม่

100 mg ทกุ 2 นาที

จนกระท่ังการหายใจดีขึ้นφ

octreotide (Sandostatin®) 0.1 mg/ml injectable Diarrhea ขนาดเร่ิมตน 50 μg โดยฉีด

Vomiting เขาใตผวิหนัง (sc) 1-2 ครัง้/วนั

สามารถคอยๆ เพิม่ขนาดได

ถงึ 600 μg/วนั โดยแบงให

2-4 คร้ัง*

omeprazole 20 mg tablets Bleeding/NSAID รบัประทาน 20 mg ในตอนเชา

40 mg injectable  induced ulcers รบัประทาน 40 mg ในการ

รกัษา reflux oesophagitisφ

orehydration salts Diarrhea รบัประทาน ORS หากถายมาก

หรือบอย**

paracetamol 325, 500 mg tablets Pain-mild to 1,000 mg ทกุ 4-6 ชม.

(acetaminophen) 650 mg caplet moderate หามรับประทานเกินวนัละ

300 mg/2ml injectable 4,000  mg**

prednisolone 5 mg tablet Anorexia รบัประทาน 5-15 mg/วนั

(as an alternate to ในตอนเชาเพือ่กระตนุ

dexamethasone) ความอยากอาหาร หยดุ

หากไมเหน็ผลใน 2 สัปดาห**
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ชื่อยาสามัญ

รปูแบบทีม่จีำหนาย

ในประเทศไทย

(สำหรบัผใูหญ)

ขอบงใช ขนาดท่ีแนะนำใหใช

ranitidine 150, 300 mg tablets NSAID induced NSAID induced ulcers

ulcers 150 mg วนัละ 2 ครัง้หรือ

50 mg/2ml injectable Reflux oesophagitis 300 mg กอนนอน

นาน 8 สัปดาห

Reflux oesophagitis

ขนาดเดียวกันใหนาน

8-12 สัปดาหφ

senna ไมมีตำรับยาเด่ียว Constipation รบัประทาน 7.5 mg

ในประเทศไทย วนัละ 2 ครัง้ (เพิม่ไดถงึ

7.5 mg ทกุ 4 ชม.)**

sodium chloride 3% Hyponatremia ขนาดยาข้ึนกับผปูวย

แตละราย

tramadol 50 mg tablets Pain-mild to moderate รบัประทาน 50-100 mg

50 mg/ml injectable ทกุ 4-6 ชม.

100 mg/2 ml injectable ไมควรใชเกิน 400 mg

ควรลดขนาดยาในผปูวย

โรคไตและผูสูงอายุ*

trazodone 50 mg tablets Insomnia รบัประทาน 25-75 mg*

zolidema/NED (Stilnox®) 10 mg tablets Insomnia รบัประทาน 10 mg

ตอนกลางคืน

(อาจเพ่ิมไดถงึ 20 mg)

ในผสููงอาย ุและผปูวยโรคตบั

ใช 5 mg*

 ดัดแปลงจาก The IAHPC list of essential medicines for palliative care
φ 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  วตัถุออกฤทธ์ิตอจติประสาทประเภท 2
b  วตัถุออกฤทธ์ิตอจติประสาทประเภท 4
c  ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
d  ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
NED  ยานอกบญัชยีาหลกัแหงชาติ พ.ศ. 2547
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แบบประเมนิความไมสบาย (Distress assessment)

ความไมสบาย (Distress) เปนประสบการณทางอารมณที่ไมสบาย เปนผลจากภาวะทางรางกาย จิตใจ

สังคม และความเจ็บปวย  รวมถงึการรักษาการเจ็บปวยนัน้ดวย  ความไมสบายน้ี มีผลตัง้แตความรสึูกเศราไปจน

ถงึเปนโรคซึมเศรารุนแรงคิดฆาตัวตายได

สวนที ่1  : แบบวัดระดับความไมสบายใจ ใหทำเคร่ืองหมายวงกลมลอมรอบหมายเลขที่บอกถึงระดับความ

ไมสบายใจของทานในรอบสัปดาหทีผ่านมาจนถึงวนัน้ี (จากระดับ 0 - 10)

ภาคผนวก 8
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0

มีความไมสบายใจมากท่ีสุด

มีความไมสบายใจปานกลาง

ไมมี ความไมสบายใจ
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สวนที ่ 2  : โปรดระบุปจจยัทีท่ำใหทานไมสบายใจในรอบสัปดาหทีผ่านมาจนถึงวนัน้ีโดยทำเครือ่งหมาย   
ในชองส่ีเหลี่ยมท่ีทานเลือก

ใช ไมใช ปญหาจากการปฏิบัติงาน ใช ไมใช ปญหาทางกายภาพ

การเล้ียงลูก ภาพลักษณ

งานบาน การอาบน้ำ / แตงตัว

เศรษฐกิจ การหายใจ

การเดินทาง การขับถายปสสาวะผิดปกติ

การงาน / การเรยีน ทองผูก

ทองเสยี

ปญหาทางครอบครัว การรับประทานอาหาร

เก่ียวกับลูก เม่ือยลา

เก่ียวกับหุนสวน ความรูสึกเกี่ยวกับการกลืน

ปญหาทางอารมณ ไข

ซึมเศรา เดินงุนงาน

กลัว ทองอดื / แนน / อาหารไมยอย

วิตกจริต ความจำ

เศรา ปากเปนแผล

กังวล คลืน่ไส

หมดความสนใจในกิจกรรมปกติ เยือ่บุจมูกแหง / คดัจมูก

ทีเ่คยทำ ปวด

เร่ืองเพศ

ผวิหนงัแหง / 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 ) ซ่ึงมี

2 สวน  คอื

แบบวัดระดับความไมสบายใจ

แบบประเมินเหตุแหงความไมสบายใจ ( Problem list)

2. - ถาผลการประเมินจากแบบวัดระดับความไมสบายใจ ≥ 5  ใหรายงานแพทยเพือ่พจิารณาสงปรึกษา

หนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของตามเหตุแหงความไมสบายใจ

- ถาผลการประเมินจากแบบวัดระดับความไมสบายใจ ≤ 5  ทมีผดููแลสามารถใหการรกัษาพยาบาล

ไดโดยปฏบิติั  ดังน้ี

ใหผปูวยมคีวามร ูความเขาใจ อยางชัดเจนเก่ียวกบัโรค การรกัษา และผลขางเคียงท่ีจะเกิดข้ึน

ใหความรูจุดท่ีเปนปจจัยเส่ียงทำใหเกิดความไมสบายใจเพ่ิมข้ึน

ยอมรับความไมสบายใจและความเปนจริง

สรางความเช่ือม่ันใหผปูวย  เกิดความไววางใจทีมผใูหรกัษาพยาบาล

ใหการดูแลอยางตอเน่ือง

รายงานอาการผิดปกติตางๆ ใหแพทยทราบ เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาตามอาการ เชน การ

บรรเทาความปวด  การลดความวิตกกังวลหรอืภาวะเศราของผปูวย  เปนตน

ใชกลมุสัมพนัธ หรอืใหคำปรกึษาเปนรายบุคคล เพือ่ลดความไมสบายใจของผปูวย

ดูแลและใหคำปรึกษากับครอบครัว

ใชเทคนคิการผอนคลาย / ยา / กจิกรรมบำบดั (งานศิลปะ  เตนรำ  ดนตรี)

ใหออกกำลังกาย

3. ติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิดและตอเนื่อง
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การใหคำปรึกษาและแจงขาวรายแกผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต

ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต หรือผูที่รูตัววาตนเองกำลังจะเสียชีวิต  จะเต็มไปดวยความทุกข

วติกกังวล ตกใจ เสียใจ และปรับตัวไมได มีอาการซึมเศรา รสึูกผดิ ไมแนใจ เปนตน ผปูวยท่ีอยใูนภาวะสุดทาย

ของชีวิตจะมีอยู 2 ประเภท คือ ประเภทหนึ่งแนใจและรูวาตนเองจะมีชีวิตอยูไดอีกไมนานกับอีกประเภทหนึ่ง

คือยังไมแนใจและมีความหวังวาตนเองจะมีชีวิตรอดไดอีกชวงระยะเวลาหน่ึง

ความหมายและลักษณะของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต

Kubler Ross ไดศึกษาปฏิกริยิาของผปูวยท่ีอยใูนระยะสุดทายและกำลงัเสียชวีติ ไดแบงระยะตางๆ ของ

ผปูวยทีอ่ยใูนระยะสุดทายของชวีติไวเปน 5 ระยะ  คือ

1) ระยะชอ็กและปฏเิสธ (Shock and Denial)

2) ระยะโกรธ (Anger)

3) ระยะตอรอง (Bargaining)

4) ระยะซึมเศรา (Depression)

5) ระยะยอมรับ (Acceptance)

สภาพปญหาและความตองการการชวยเหลือ

ผูปวยท่ีตกอยูในระยะสุดทายของชีวิต มักจะเปนผูที่อยูในสภาวะการเจ็บปวยทางรางกาย เชน ผูปวย

โรคมะเร็งระยะสุดทาย ผูปวยโรคเอดส ผูปวยโรคเรื้อรังท่ีชวยเหลือตนเองไมได รวมถึงผูพิการ และผูที่กำลัง

ไดรบับาดเจ็บทุรนทรุาย  สภาพปญหาและความตองการการชวยเหลอื แบงเปน 3 เหตุดังน้ี

1) สภาพปญหาดานรางกาย

ปญหาดานรางกายของผูปวยท่ีอยูในระยะสุดทายของชีวิต ที่สำคัญก็คือ ความเจ็บและปวดจากโรค

ที่เปนและลุกลาม ไมสามารถชวยเหลือตนเองในกิจกรรมตางๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันได ผูชวยเหลือตอง

เขาใจถึงอาการและความทุกขนี้ การแสดงความเห็นใจ เขาใจ และชวยเหลือเพ่ือบรรเทาอาการ ชวยใหผูปวย

ทีอ่ยใูนระยะสุดทาย รสึูกสบายกบัสภาพรางกายท่ีเปนอยู

2) สภาพปญหาดานจิตใจ และสงัคม

ความรูสึกของผูปวยท่ีอยูในระยะสุดทายของชีวิต มักเต็มไปดวยความรูสึกหลายอยาง ต้ังแตช็อก

ปฏิเสธ ตกใจ สับสน เครียด ไมรับรู จนในท่ีสุดเม่ือรับรูได ก็จะเกิดความรูสึกเศรา หวาดหว่ัน เกิดความรูสึก

ขัดแยงในใจ โกรธโชคชะตา ไมแนใจในเหตุการณ  และผลทีจ่ะตามมา บางคร้ังยงัรสึูกมคีวามหวงั

3) สภาพปญหาดานจิตวิญญาณ

ความคิด ความรูสึกดานจิตวิญญาณ ของผูปวยที่ตกอยูในระยะสุดทายของชีวิต ข้ึนอยูกับพื้นฐาน

ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละสังคม  ผูใหคำปรึกษาจำเปนตองประเมินความตองการ และความ

รสึูกดานจิตวญิญาณ ทัง้ในผรูบับริการ ครอบครัว และคนใกลชดิ เพ่ือตอบสนองไดถกูตองเหมาะสม

ภาคผนวก 9
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กระบวนการใหคำปรึกษา

การใหคำปรกึษาผปูวยทีอ่ยใูนระยะสุดทายของชวีติ การเนนท่ีหลกัการสำคญั 3 ประการ คือ

1) การชวยเหลือบรรเทาอาการ เชน ลดความเจ็บและปวด ดูแลใหรสึูกสะอาด สุขสบาย

2) สนับสนุนการยอมรับความจริง โดยการใหขอมูลท่ีชดัเจน เหมาะสมกับความสามารถในการรับรขูอง

ผปูวย

3) การตอบสนองในส่ิงท่ีผูปวยตองการที่ตรงกับความรูสึก ความเช่ือ และจิตวิญญาณของผูปวยเชน

ความหวงใยในเร่ืองการจัดการเก่ียวกบัทรพัยสิน มรดก พนิยักรรม การไดพบกบับุคคลท่ีรกัและตองการพบ การ

ไดส่ังเสียวาระสดุทาย ผปูวยควรไดรบัการตอบสนองอยางดี

กระบวนการใหคำปรกึษา ประกอบดวยกระบวนการดังน้ี

1. การประเมินสภาวะทุกข

1.1 ดานรางกาย อาการทางรางกายของผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย เชน อาการเจ็บและปวด ความ

ทกุขทรมานจากอาการเจ็บและปวดของโรค  เปนอยางไร

1.2 ความรสึูก การรับร ูสติสัมปชัญญะ

1.3 ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะเศรา อยใูนระดับใด

1.4 ความตองการทางดานจิตใจ ผรูบับริการมีความตองการส่ิงใด

1.5 ความตองการดานจิตวิญญาณ ความเช่ือ และศรัทธาตอส่ิงใดในสังคมวัฒนธรรมของผูอยูใน

ภาวะทุกข

1.6 ความคิด ความรสึูก และความทุกขของผดููแลในครอบครัวเปนอยางไร

1.7 ความสามารถในการดูแลและจัดการกับตนเอง ของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายและผูดูแลเปน

อยางไร

1.8 สภาพปญหาที่รอคอย และตองจัดการใหเรียบรอย เชน คนในครอบครัว ทรัพยสิน มรดก

พนิยักรรม  เปนตน

1.9 ส่ิงสนับสนุนทางสังคม ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายมีใครดูแล ชวยเหลือ สนับสนุน ท้ังดาน

วตัถุสิง่ของบุคคลในครอบครัวท่ีดูแล  ผสูนับสนุนดานอารมณ  ความรสึูกและขอมูลขาวสาร

2. การวิเคราะหความตองการความชวยเหลือ

2.1 ดานรางกาย  การดูแลชวยเหลือเพื่อบรรเทาอาการเจ็บและปวด และทุกขทรมาน ผูปวยที่อยู

ในระยะสุดทายมักตองเผชญิกับโรครายท่ีรนุแรง และอาการเจ็บและปวด ความพิการท่ีชวยเหลือ

ตนเองไมได ยอมตองการการดูแลรักษาแบบประคับประคองใหเขาทุเลาจากการเจ็บและปวด

2.2 ดานจิตใจ  ตองการความอบอนุไววางใจ ผปูวยท่ีอยใูนระยะสุดทายของชวีติจะตองการผดููแล

ทีอ่บอนุ ใหกำลงัใจ ม่ันใจวาไมถกูทอดทิง้ มีผใูหความสนใจ เขาใจ และพรอมท่ีจะอำนวยความ

สะดวกตางๆ รวมถงึไดรบัการดูแลอยางดีทีสุ่ดจากผดููแลทีไ่ววางใจได
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2.3 ดานส่ิงสนับสนุนทางสังคม  ผูปวยที่อยูในระยะสุดทายตองการส่ิงสนับสนุนทางสังคมท้ัง

ตัวบคุคลผใูหการดูแลดวยความอบอนุปลอดภยัจาก บคุลากรวชิาชพี และจากผดููแลในครอบครวั

ตองการสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดลอมที่สะอาด ไมรบกวนจากแสง เสียง ส่ิงกระตุน

ตางๆ ไดรบัทราบขอมูลขาวสารทางสังคมท่ีนาสนใจ ไดพบเพือ่น ญาติทีร่กัใคร  รวมถึงบุคคล

ทีร่อคอย  ฯลฯ

2.4 ดานจิตวญิญาณ  ตองการความมีศักด์ิศร ีผรูบับรกิารทกุคนตางก็เปนผทูีมี่เกยีรต ิ มีสถานภาพ

ในสังคม ถึงแมจะเปนผูปวยระยะสุดทายก็ตาม เขาก็ยังตองการความเคารพนับถือตาม

สถานภาพของเขา โดยเฉพาะผรูบับริการท่ีมีสถานภาพในสังคมหรือบทบาทในสังคมระดับสูง

เขาก็ยงัมีความรสึูกในสถานภาพ และศักด์ิศรีของตนเองอยเูชนกัน

3. เทคนิคการใหคำปรึกษาที่ใช

3.1 การยอมรบั (Acceptance)  ใหเกยีรต ิ รบัฟงปญหาทีผ่รูบับรกิาร พยายามจะบอกกลาว

3.2 แสดงความเขาใจ (Understanding) แสดงถึงความเขาใจในสภาพท่ีเขาเปนอยู ทั้งดาน

รางกายและจิตใจ ชวยเหลอืดวยใจเมตตา ลดอาการทกุขทรมานจากความเจ็บและปวด

3.3 ความเห็นใจ (Empathy) แสดงถึงความเห็นใจ ส่ือใหผูรับบริการรูดวยทาทีที่สงบ พรอมท่ี

จะชวยเหลือในส่ิงท่ีสามารถชวยเหลือไดโดยไมขัดกับวิชาชีพ

3.4 การรับฟงปญหา (Listening) เปนผูฟงท่ีดีเปดโอกาสใหผูรับบริการไดระบายความทุกข และ

ความคับของใจ

3.5 การเสนอแนะ (Suggestion) ชวยเสนอแนะบางอยางท่ีคิดวาไมขัดตอความเช่ือและจิตวิญญาณ

ของผรูบับริการ เชน การใหนกึถงึส่ิงท่ีดีงาม หลักการทางศาสนา หลกัพทุธธรรม สัจจะธรรม

การไมยดึติด มีสติ และสงบ  เปนตน

3.6 ญาติมีสวนรวม (Family supportive) ญาติและครอบครัวตองมีสวนรวมท้ังการดูแล และ

จัดการท้ังกับผูปวยและครอบครัว

3.7 ใชหลักการทางศาสนา ในการทำหนาท่ีของผูใหคำปรึกษาบางคร้ังอาจรูสึกเครียดและทุกข

ไปกับภาวะทุกขของผูรับบริการและครอบครัว ผูใหคำปรึกษาจะตองเขาใจและยึดหลักการ

ทางศาสนา หลกัการของธรรมชาติ และความเปนจริง ในการทำความเขาใจผทูกุข และตนเอง

เพื่อใหมีความพรอมและม่ันใจในส่ิงท่ีตนเองกระทำ  รวมท้ังนำแนวคิดเหลาน้ีไปใชในการ

ใหคำปรึกษาผูรับบริการและครอบครัวดวย

4. เปาหมายและผลลพัธ

เปาหมายหลกัในการใหคำปรกึษา มักกระทำรวมไปกับการดูแลชวยเหลอืไปดวย ซึง่เนนการชวยเหลือ

4 ประการคือ

4.1 ไดรบัการดูแลดานรางกาย ไดรบัความสุขสบายตามอัตภาพ จากบุคลากรวชิาชีพหรอืจากผดููแล

ในครอบครัวท่ีเหมาะสม ไมทกุขทรมานจากการเจ็บและปวด
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4.2 ยอมรับความจริง และยอมรับสภาพได จากการสนทนา และใหคำปรึกษา ผูรับบริการแสดง

ใหรบัรไูดวา ต้ังสติได ยอมรบัสถานการณของตน จากการสังเกตสีหนา ทาทาง และพฤตกิรรม

ที่สงบลง พยายามท่ีจะถามถึงอาการของตน ระยะเวลาท่ีเหลือ หรือวิธีการจัดการกับตนเอง

เพือ่สิง่ท่ีดีทีสุ่ด ครอบครัวเขาในสภาพ ยอมรับ และใหความรวมมือในการดูแล ชวยเหลอื

4.3 ระบายความทกุขและปญหาท่ีแทจริง ผรูบับริการแสดงความรสึูกไววางใจผใูหคำปรกึษา โดย

เลาความทุกข ความหวงใย ตลอดจนปญหาตางๆ ใหฟง ในชวงน้ีผใูหคำปรกึษาอาจถือโอกาส

ใหขอเสนอแนะเพ่ือการจัดการตอปญหาท่ีผูรับบริการขอรอง

4.4 ปรับตัวได ความเครียดลดลง เม่ือผูรับบริการไดจัดการทุกอยางเรียบรอยแลว เขาจะหมด

ความกังวล จิตใจสงบ พรอมท่ีจะจัดการกับตนเองใหผอนคลาย อาจจะขอสวดมนต ภาวนา

ทำจิตใจใหสงบ  นกึถึงส่ิงท่ีดีงาม

ปญหาอีกประการหนึ่งในชวงนี้คือ ผูใหการรักษาอาจรูสึกลำบากใจที่จะตองแจง “ขาวราย”  แกผูปวย

อยางไรก็ตาม ผูใหการรักษาไมควรตัดสินใจโดยใชความรูสึกของตนเองเปนพื้นฐาน ในการตัดสินใจบอก

หรือไมบอกการวินิจฉัยแกผูปวย  สำหรับผูปวยบางราย การรูผลการวินิจฉัยกลับจะทำใหรูสึกดีขึ้น เพราะรูสึก

วาไดพนจากสภาพท่ีตองวิตกกังวลดวยความไมแนใจมาตลอด

ในการแจงขาวรายแกผปูวย ผรูกัษาอาจยึดถือหลักการดังตอไปน้ี

ก. ขาวรายก็คอืขาวราย ทัง้ตัวผรูกัษาและผปูวยคงตองยอมรับและเผชิญกบัความจริงท่ีเกดิข้ึน

ข. โดยท่ัวไปผูปวยควรไดรับรูความเห็นทางการแพทยเก่ียวกับการวินิจฉัยและแผนการรักษาตอไป

เพื่อที่เขาจะสามารถรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาได และสามารถเตรียมตัวสำหรับปญหาอื่นๆ ตามท่ี

เขาตองการได

ค. การบอกขาวรายควรทำอยางมีข้ันตอน  เร่ิมดวยการตระเตรียมผูปวย และถามความรูสึกของผูปวย

กอน  ในบางคร้ังอาจใชวธีิสมมติเพือ่ชวยเตรียมใจผปูวย เชน

“ที่ปวยคราวนี้ คุณรูสึกอยางไรบาง”  (เปนการประเมินการตีความหมายของผูปวยกับการเจ็บปวย

ของตน)

“ถาปวยหนกักวาน้ี คุณคิดวาจะทำอยางไร”  (ใชวธีิสมมติเพือ่ตระเตรียมผปูวย)

“ทีคุ่ณคิดวาตอนน้ีนาจะปวยดวยโรคมะเรง็  คุณหมายความวาอยางไร”  (ใหทำความเขาใจใหกระจาง

วาผูปวยมีความเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยของตนอยางไร)

ง. การใหขอมูลควรทำเฉพาะในสวนท่ีเปนประโยชน และเขาใจงาย ไมควรพดูในส่ิงท่ีในความเปนจริง

กไ็มสามารถบอกไดแนนอน เชน ผปูวยจะอยไูดอกีนานเทาใด

จ. แสดงความเขาใจ เห็นใจ และยอมรับการแสดงออกทางอารมณของผูปวย และใหการชวยเหลือ

ประคับประคองดานจิตใจ และอารมณ
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เม่ือผูปวยเร่ิมปวยจากภาวะ การติดเช้ือและโรคแทรกซอนตางๆ สภาพปญหาของผูปวยจะแตกตาง

ออกไปจากระยะท่ีไมมีอาการมาก ประเด็นสำคญัๆในชวงน้ี ไดแก

ก. การปรับตัวใหเขากับการเจ็บปวย ซ่ึงรวมถึงอาการท่ีเกิดจากความเจ็บปวย  เชน อาการออนเพลีย

ความเจบ็และปวด  การตองมารบัการบรกิารรกัษาบอยขึน้หรอืการตองการเขาพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาล การตอง

เผชญิกับกระบวนการตรวจรักษา  และผลขางเคียงของการรักษา

ข. ภาพพจนของตนเองท่ีเปล่ียนไปจากคนท่ียังมีสุขภาพดีเปนคนปวย

ค. การตองพึ่งพาผูอื่นมากข้ึน

ง. สถานการณตางๆ ในชีวติท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากการเจ็บปวย เชน ความสัมพนัธกบัคนรอบขาง การ

ทำงาน การหารายไดและปญหาการเงิน

จ. ความคิดเก่ียวกับความตายซ่ึงกำลังใกลเขามา และการตระเตรียมเกี่ยวกับปญหาตางๆ เชน การ

ทำพนิยักรรม การสะสางปญหาการเงนิ  เปนตน

โดยสรุป

การชวยเหลือผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิตน้ัน หลักการท่ีสำคัญก็คือการชวยใหผูรับบริการ

ยอมรับสภาพตนเอง ระบายปญหาท่ีคับของใจ หวงใย กังวลใจ บอกความตองการของตนไดทั้งความตองการ

ดานรางกายและจิตใจ เพือ่ใหผใูกลชดิสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะความรสึูกดานจิตวิญญาณ

ความเช่ือ  ทีจ่ะกระทำและขอใหชวยจดัการในส่ิงท่ีตองการ  เพือ่ใหเขาไดจากไปอยางสงบและสมศักด์ิศรี
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ศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย : พินยักรรมชวีติ - การตาย

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” สิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลยอมไดรบัความคมุครอง

มาตรา 26 “การใชอำนาจโดยองคกรรัฐทุกองคกร ตองคำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและ

เสรภีาพ ตามบทบัญญติัแหงรฐัธรรมนญู”

มาตรา 28 “บคุคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได เทาท่ีไมละเมิด

สิทธิและเสรภีาพของบคุคลอืน่ ไมเปนปฏปิกษตอรฐัธรรมนญูหรอืไมขัดศีลธรรมอนัดีของประชาชน

บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี

เพือ่ใชสิทธิทางศาล หรอืยกขึน้เปนขอตอสคูดีในศาลได”

“Living Will” ไดรับการบัญญัติศัพทโดย Luis Kutner ต้ังแตป พ.ศ. 2512 ที่สหรัฐอเมริกา ซ่ึง

ศ.นพ.สันติ หตัถีรตัน ไดแปลคำนีว้า “พินยักรรมเพือ่ชวีติ” เม่ือป พ.ศ. 2515 แตตอมาไดแปลวา “คำส่ังลวงหนา

ของผูปวยสำหรับการรักษาพยาบาล”  ตามความหมายทางภาษาอังกฤษที่วา “advance directives for health

care of a patient”  ซ่ึง ศ.นพ.วิฑูรย อึ้งประพันธ ไดใหคำแปลวา “เปนเจตนาของผูปวยท่ีใหมีผลขณะท่ีเขายัง

ไมตาย  ซ่ึงขณะน้ันเขาไมมีความสามารถท่ีจะแสดงเจตนาออกมาได  เปนการแสดงเจตนาลวงหนาไว เพราะถา

แปลวาพินัยกรรมจะเขาใจวาตองมีผลเมื่อผูทำตายแลว”  “Living Will”  ในบางโอกาสถูกเรียกวา “Advance

Directives”  คือการระบุไวสำหรับเปนแนวทางการปฏิบัติทางการแพทยไวลวงหนา ซ่ึงกฎหมายที่รับรองเรื่อง

เชนนี้ไดมีการตราไวในหลายประเทศ  โดยเฉพาะประเทศทางทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป สำหรับประเทศไทย

ไดบญัญัติเรือ่งน้ีไวในราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  ในมาตราท่ี 12  โดยมีการบัญญัติไววา

“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย

ในวาระสุดทายของชีวติตน หรอืเพือ่ยติุการทรมานจากการเจ็บปวยไขได

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด

ในกฎกระทรวง

เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลวมิใหถือวา

การกระทำนั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง”

นาเสียดายทีป่จจบุนัยังไมมี  “กฎกระทรวง”  ออกมารบัรอง (พฤษภาคม 2551)

แพทยสภาไดใหคำจำกัดความของผูปวยวาระสุดทายไวดังน้ี

“ผูปวยวาระสุดทายตามประกาศแพทยสภาฉบับน้ี  หมายความวา  ผูปวยที่แพทยทราบแนชัดวา การ

รักษาท่ีผูปวยกำลังไดรับในขณะน้ัน หรือที่จะไดรับตอไป ไมสามารถทำใหมีชีวิตรอดอยูไดนานพอในระดับ

ที่จะดำรงศักด์ิศรีทางความเปนมนุษย”

ภาคผนวก 10
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สำหรับหลักการของประกาศแพทยสภาฉบับน้ี ไดกำหนดใหผูปวยทุกรายตองมีผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมอยางนอย 1 คน เปนผรูบัผดิชอบโดยตรงในการรักษาพยาบาล และผรูบัผดิชอบดูแลผปูวยวาระสดุทาย

นี้ตองคำนึงถึงประโยชนที่ผูปวยจะพึงไดรับเปนอันดับแรก ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา

จรยิธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม โดยใหการดูแลแบบองครวม

การตาย

ตามกฎหมายประเทศไทย การตายถือวาเปนการสิ้นสุดของสภาพบุคคลตามกฎหมาย แตกรณีใดจะ

ถอืวาเปนคนตายไมมีกฎหมายบัญญัติ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มิไดบญัญติัเรือ่งนีไ้ว จงึมีการแบง

เรือ่งราวตางๆ ทีเ่ก่ียวกับการตายไวใชพจิารณาเก่ียวกับการตายไดชดัเจนข้ึน ซ่ึงประกอบดวย

1. ระบบการทำงานของรางกายท่ีดำรงความมีชีวิต

รางกายคนมีชวีติน้ัน ระบบของอวัยวะท่ีทำงานเพ่ือดำรงความมีชวีติน้ัน  ประกอบดวยอวยัวะ 3 ระบบ

ดวยกันคือ

ระบบประสาทสวนกลาง ไดแกสมอง

ระบบไหลเวยีน คือหวัใจและหลอดเลือด

ระบบหายใจ ไดแก หลอดลม ปอด รวมกับการทำงานของทรวงอกและกลามเน้ือกระบังลม

ทัง้ 3 ระบบ นีต้องทำงานรวมกันและควบคุมซ่ึงกันและกัน จงึทำใหชวีติอยไูด ปญหาท่ีเกดิข้ึนในปจจบุนั

คือ ความกาวหนาของวิทยาการทางการแพทย ทำใหผูปวยท่ีระบบการหายใจลมเหลว หยุดการหายใจ หัวใจ

ขาดออกซิเจน ตามดวยสมองขาดออกซิเจน แตจากการมีเคร่ืองชวยหายใจ ซ่ึงทำงานไดตลอดเวลา ทำใหผูปวย

ทีดู่เหมอืนผกัปลาแลว  สมองของผนูัน้ตายหรอืยงั  ถอืเปนผตูายหรอืยงั

2. เงื่อนไขการตาย

จากเง่ือนไขการตายแบบด้ังเดิม (classical criteria) ไดถือเอาการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนเปน

เกณฑ แตจากการท่ีการมีเคร่ืองมือเขามาชวย ทำใหอวยัวะท้ังสองระบบน้ียงัมีโอกาสไดรบัการชวยเหลือใหกลบั

ฟนข้ึนใหมได แตการท่ีสมองท่ีตายแลวยงัไมมีวธีิการชวยใหกลบัฟนคืนได ปจจบุนัจึงมีการใหนยิามวา การตาย

กค็อืการทีส่มองตาย (Brain Death is Dead)

จากวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาทำใหมีการผาตัดปลูกถายอวัยวะ (organ transplantation) ซ่ึง

ตองการนำเอาอวัยวะจากคนท่ีตายใหมๆ  โดยเฉพาะคนตายน้ันเปนการตายจากการวินจิฉัยวาสมองตายโดยหัวใจ

ยังไมหยุดเตน อวัยวะน้ันจึงจะดีและเหมาะสมมากสุด ดวยเหตุนี้แพทยสมาคมโลก จึงไดกำหนดหลักเกณฑใน

เรือ่งการวินจิฉัยการตายน้ีข้ึน โดยมีช่ือวา “ปฏญิญาแหงซิดนีย” (Declaration of Sydney) ซ่ึงมีรายละเอียดคือ

“ในภาวะหรือเหตุการณธรรมดาน้ัน การวินิจฉัยการตาย แพทยจะใชการวินิจฉัยทางคลินิกก็เพียงพอ

(หมายความวา ดูจากการหายใจและชีพจร)

ในกรณีที่จำเปนตองอาศัยการตรวจดวยเคร่ืองมือพิเศษ เชนการตรวจคล่ืนสมอง ซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน

ทั่วไปวาดีที่สุดเขามารวมดวย
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ในกรณีที่มีการปลูกถายอวัยวะ การวินิจฉัยการตายควรกระทำโดยแพทยอยางนอยสองคนรวมกัน

และแพทยสองคนน้ันตองไมเกี่ยวของกับคณะผูจะทำการปลูกถายอวัยวะน้ัน”

3. เงื่อนไขสมองตาย

ปจจุบันเกณฑสมองตาย นอกจากการวัดคล่ืนสมองดวยไฟฟา (electro-encephalography) พบไมมี

คลื่นไฟฟาท่ีวัดไดปรากฏ (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 การสูญเสียหนาท่ีของกานสมอง

อยางถาวรตาม Minnesota Criteria 1971  จงึสามารถกำหนดเปนเกณฑการตายได  ซ่ึงรายละเอยีดประกอบดวย

3.1 ตองรูสาเหตุของการท่ีผูปวยหมดสติหรือสลบ   ซ่ึงไดแกพยาธิสภาพในกะโหลกศีรษะท่ี

ไมสามารถซอมแซมได

3.2 ไมสามารถเคล่ือนไหวรางกายสวนใดไดเอง ตลอดเวลา 12 ชัว่โมง

3.3 ไมสามารถหายใจไดเองโดยเด็ดขาด ซ่ึงทดสอบโดยการถอดเคร่ืองชวยหายใจออกเปนเวลา

4 นาที  ผูปวยก็ไมหายใจและไมมีปฏิกิริยาของกานสมอง (no brainstem reflexes) ซ่ึงแสดงถึงการหมดหนาท่ี

ของกานสมองแลว  โดยทีไ่มตองใชการวัดคล่ืนสมองดวยไฟฟาเขามาตรวจสอบดวย

4. เกณฑวินิจฉัยการตายของแพทยสภา

5. กฎหมายที่นิยามการตาย  ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศ แตสวนใหญไมมีบัญญัติ

ไวในกฎหมายแมแตประเทศท่ียอมรับวาสมองตายเปนการตายก็ตาม

6. การตรวจวินิจฉัยคนตายกรณีทั่วไป

ในการตรวจวินิจฉัยคนตายในกรณีทั่วไปท่ีไมมีการใชเครื่องชวยหายใจนั้น โดยท่ัวไปเปนการตรวจ

เพื่อดูวาหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนหรือยัง เม่ือหยุดท้ังสองระบบก็ถือวาตาย เพราะถาไมมีการชวยหายใจ

สมองจะตายตามไปภายในเวลาไมกีน่าที  โดยไมจำเปนตองตรวจวินจิฉัยการตายของกานสมอง

การแจงตาย

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บญัญัติการแจงตายไวดังน้ี

มาตรา 21 เม่ือมีคนตายใหแจงการตายดังตอไปนี้

(1) คนตายในบาน   ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผรูบัแจงแหงทองท่ีทีมี่คนตายภายในย่ีสิบส่ีชัว่โมง

นบัแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน ใหผพูบศพแจงภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมง นบัแตเวลาพบศพ

(2) คนตายนอกบาน  ใหบุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพ แจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่

ที่มีการตายหรือพบศพแลวแตกรณี หรือแหงทองท่ีที่จะพึงแจงได ภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแตเวลาตายหรือ

เวลาพบศพ  ในกรณีเชนน้ีจะแจงตอพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจก็ได
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กำหนดเวลาแจงความ (1) และ (2) ถาในทองท่ีใดการคมนาคมไมสะดวก ผอูำนวยการทะเบียนกลาง

อาจขยายเวลาออกไปตามท่ีเหน็สมควร  แตตองไมเกินเจ็ดวัน นบัแตเวลาตายและเวลาพบศพ

การแจงตาม (1) และ (2) ใหแจงตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดพรอมท้ังแจงชื่อ

ผูแจงดวย

มาตรา 22 เม่ือมีการแจงตามมาตรา 21 ใหนายทะเบียนผูรับแจงออกมรณะบัตรเปนหลักฐานใหแก

ผแูจง  เวนแตเปนกรณตีามมาตรา 25

มาตรา 25 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาคนตายดวยโรคติดตออันตราย หรือตายโดยผิดธรรมชาติ ให

นายทะเบียนผูรับแจงรีบแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรคติดตออันตราย หรือพนักงาน

ฝายปกครองหรือตำรวจ และใหรอการออกมรณะบัตรไวกอนจนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงาน

ดังกลาว

การออกหนังสือรับรอง

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 บญัญติัการออกหนงัสือรบัรองไวดังน้ี

มาตรา 23 เม่ือมีคนเกิดหรือคนตาย ผูทำคลอดหรือผูรักษาพยาบาล ตองออกหนังสือรับรองการเกิด

หรือการตาย ตามแบบพิมพที่ผูอำนวยการทะเบียนกลางกำหนดใหแกผูมีหนาท่ีตองแจงตามมาตรา 18 หรือ

มาตรา 21

การชนัสูตรพลกิศพ

การตายท่ีมีเหตุอันตองมีการชันสูตรพลิกศพประกอบดวย

1. การตายโดยผิดธรรมชาติ  หรอืสงสัยวาจะมีการตายโดยผดิธรรมชาติ   ซ่ึงการตายโดยผิดธรรมชาติ

ประกอบดวย

1.1 ฆาตัวตาย

1.2 ถูกผูอื่นทำใหตาย

1.3 ถกูสตัวทำรายตาย

1.4 ตายโดยอุบัติเหตุ

1.5 ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

2. การตายในระหวางการควบคุมของเจาพนกังานทุกกรณ ีไมวาจะเปนการตายโดยธรรมชาติกต็าม
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กฎหมาย - มรดกและพินยักรรม

มรดก

1. ถาม มรดกคืออะไร

ตอบ มรดก คอื ทรพัยสินทุกชนดิของผตูายท่ีผตูายเปนเจาของอยใูนขณะท่ีผตูายถึงแกความตายรวมท้ังสิทธิ

หนาท่ีและความรับผิดตางๆ ของผูตาย เวนแตตามกฎหมาย หรือโดยสภาพแลวเปนการเฉพาะตัว

ของผูตายโดยเฉพาะ

2. ถาม ทรพัยสินของผตูายท่ีเปนมรดก ไดแกอะไรบาง

ตอบ ไดแก  สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย รวมท้ังวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได เชน

ชาง มา วัว ควาย เงิน ทอง เครื่องประดับ บานท่ีดิน อาคารชุด ภาระจำยอม ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร

เคร่ืองหมายการคา

3. ถาม สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไรเปนมรดก

ตอบ (ก) สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับนิติกรรมหรือสัญญาประเภทท่ีไมใชเร่ืองเฉพาะตัว ตกเปนมรดกไมวา

ฝายใดฝายหน่ึงตาย เชน สิทธิและหนาท่ีตามสัญญา ซ้ือขาย แลกเปล่ียน จำนอง จำนำ

ตวัอยาง  นาย ก. ตกลงซ้ือรถยนตจาก นาย ข. ในราคา 500,000 บาท โดยในวันทำสัญญา นาย ก.

ไดชำระเงินใหกับ นาย ข. ไวเปนเงินมัดจำ 100,000 บาท และนัดจะไปโอนรถยนตกันในอีก 3 วัน

ขางหนา ตอมา นาย ก. ตายกอนท่ีจะไปโอนรถยนต สิทธิหนาท่ีของ นาย ก. ตามสัญญาซ้ือขายดังกลาว

ยอมเปนมรดก ทายาท นาย ก. มีสิทธิที่จะไดรับโอนรถยนตและมีหนาท่ีชำระเงินสวนที่เหลืออีก

400,000 บาท ตามสัญญาซ้ือขายดังกลาว ในทำนองเดียวกัน หาก นาย ข. ตาย สิทธิหนาท่ีของ นาย ข.

ตามสัญญาซ้ือขายดังกลาวยอมเปนมรดกของ นาย ข.  เชนกัน

(ข) สิทธิและหนาท่ีตามสัญญาบางประเภทท่ีเปนเร่ืองเฉพาะตัวเฉพาะบางฝาย เชน สัญญาเชา ถาผเูชา

ตาย สิทธิและหนาท่ีของผูเชาไมตกเปนมรดก ทั้งน้ี เพราะวาการเชาตามปกติยอมเพงเล็งตอทรัพย

ที่เชา และคุณสมบัติของผูเชาเปนสำคัญวาผูเชาสมควรเปนผูไดรับความไววางใจในการใชทรัพยสิน

และสงวนรักษาทรัพยสินท่ีเชาหรือไม  แตหากผูใหเชาตาย สิทธิและหนาท่ีของผูใหเชายอมตกเปน

มรดก

(ค) ทรัพยสินสวนใหญตกเปนมรดก เชน กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สวนสิทธิอาศัย

ไมตกทอดทางมรดก

(ง) สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติบางเร่ืองก็ไมใชเฉพาะตัว เชน สิทธิที่จะไดรับ

สินบนหรือรางวัลนำจับ สิทธิในการไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคาร

ภาคผนวก 11
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4. ถาม สิทธิหนาท่ีและความรับผดิชอบอยางไรไมใชมรดก

ตอบ สิทธิหนาท่ีและความรับผิดซ่ึงตามกฎหมายหรือโดยสภาพเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท เชน

สิทธิตามใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สิทธิตามใบอนุญาตใหมีและใชอาวธุปน ความรับผดิทางอาญา ทัง้น้ี

เรือ่งใดเปนการเฉพาะตวัของผตูายหรือไม ตองแลวแตกรณเีปนเรือ่งๆ ไป

5. ถาม บำเหน็จ บำนาญ หรอืบำนาญตกทอด เปนมรดกหรือไม

ตอบ บำเหน็จ และบำนาญ เปนเงินท่ีเม่ือออกจากราชการ และเปนทรัพยสินท่ีไดมากอนตาย เม่ือผูนั้นตาย

เงินดังกลาวจึงตกเปนมรดกของผูตาย แตบำนาญตกทอดหรือบำเหน็จตกทอดเปนเงินที่ทางราชการ

จายใหหลังจากขาราชการผูนั้นตาย จึงเปนสิทธิภายหลังตายท่ีทางราชการตอบแทนใหกับบุคคล

ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูตาย และจงระบุไวเลยวาจะตกแกผูใด ดังน้ัน บำนาญตกทอดหรือ

บำเหน็จตกทอดจึงไมใชมรดก

6. ถาม เงินประกันชีวิตเปนมรดกหรือไม

ตอบ เงินประกันชีวิตเปนเงินท่ีไดมาภายหลังท่ีผูตายถึงแกความตาย จึงไมใชมรดก และสวนใหญผูตายจะ

ระบุชื่อผูรับประกันไวแนนอน แตถาหากผูตายไมไดระบุผูรับประโยชนไวเปนท่ีแนนอน เชน ให

ทายาท  เงินดังกลาวท้ังหมดก็จะตกเปนของทายาททุกๆ คน

7. ถาม เงินฌาปนกจิ และเงินสะสม เปนมรดกหรอืไม

ตอบ - เงินฌาปนกิจเปนเงินท่ีไดภายหลังจากผูตายถึงแกความตาย  จึงไมใชมรดก และผูตายจะระบุไว

แจงชัดวาเงินดังกลาวน้ันจะตกแกใคร

- เงินสะสม เปนเงินท่ีทางราชการหักไวจากเงินเดือนของผูตายทุกเดือน และเปนเงินท่ีผูตายมีอยู

ในขณะท่ีผตูายถึงแกความตาย  ดังน้ัน เงินสะสมจึงเปนมรดก

8. ถาม ดอกผลเปนมรดกหรือไม

ตอบ ถาหากเปนดอกผลท่ีไดจากแมทรัพยที่เปนมรดกท่ียังไมไดแบง ยอมเปนมรดก นอกจากน้ีทรัพยสิน

อื่นท่ีไดมาแทนท่ีทรัพยมรดกท่ียังไมไดแบง แมวาจะไดมาภายหลังจากผูตายถึงแกความตายก็เปน

มรดก

ตวัอยาง ตอนท่ีผูตายถึงแกความตาย  แมมา 1 ตัว ทายาทยังไมไดแบงกัน ตอมาแมมาออกลูก

มา 3 ตัว  ถือวาลูกมาท่ีออกจากแมมา (แมทรัพย) ที่เปนมรดกก็เปนมรดก และหากมาท่ีเปนมรดกยัง

ไมไดแบงน้ันถกูรถยนตชนตาย ผทูำละเมดิใชเงินแทนให  เงินน้ันกเ็ปนมรดกตกไดแกทายาท

9. ถาม เม่ือคสัูญญาฝายใดฝายหน่ึงของสัญญาจางทำของตาย สิทธิและหนาท่ีตามสญัญาจะเปนมรดกหรือไม

ตอบ สิทธิและหนาท่ีในทางทรัพยสิน เชน การชำระหน้ีทีติ่ดคาง เงินคาจาง และคาสินไหมทดแทน กรณีที่

มีการผดิสัญญา ซ่ึงไมใชสิทธิและหนาท่ีเฉพาะตัว เปนมรดกแกทายาท

10. ถาม มรดกตกทอดแกทายาทเม่ือใด

ตอบ เม่ือบุคคลใดตาย   มรดกของบุคคลน้ันยอมตกทอดแกทายาททันทีทีผ่ตูายถึงแกความตาย โดยไมจำเปน

ที่ทายาทจะตองแสดงเจตนาสนองรับเอาไวเสียกอน  กลาวคือความเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิและ

หนาท่ี ตลอดจนความรับผดิตางๆ หลดุจากผตูายในทันทีทีต่าย  และตกเปนของทายาททันที
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ตวัอยาง  นาย ก. ตาย  ทีดิ่นของ นาย ก.  ตกเปนมรดกของทายาทของ นาย ก. ทนัที โดยไมตอง

รอใหทายาทของ นาย ก. ไปขอรบัโอนท่ีดินดังกลาว  หรอืแสดงเจตนารับเอาท่ีดินดังกลาวกอน

นอกจากน้ี คนท่ีศาลมีคำส่ังใหเปนคนสาบสูญ ถึงแมวาบุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู แตกฎหมาย ก็

ถอืวาบุคคลนัน้ถึงแกความตาย และใหมรดกของบคุคลนัน้ตกทอดแกทายาท

11. ถาม ทายาทจะขอรับแตทรพัยสินหรอืสทิธิ  แตไมขอรบัหนาท่ีและความรับผดิ ไดหรอืไม

ตอบ ไมได เพราะมรดกน้ันไมไดมีแตเฉพาะทรัพยสิน แตยังรวมถึงสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตางๆ ดวย

แตอยางไรก็ตาม  ตามกฎหมาย ทายาทไมจำเปนตองรบัผิดเกินกวาทรัพยมรดกท่ีตกทอดแกตน

ตัวอยาง  ขณะท่ี นาย ก.  ถึงแกความตาย มีทรัพยสินคือเงินสดอยู 100,000 บาท แต นาย ก.

เปนหน้ี นาย ข. อย ู200,000 บาท ดังน้ัน ทายาทของ นาย ก. ซ่ึงไดรบัมรดกของ นาย ก. 100,000 บาท

ตองนำเงิน 100,000 บาท ไปใชหนี้ใหกับ นาย ข. สวนเงินท่ียังขาดอยูอีก 100,000 บาท ทายาทของ

นาย ก. ไมตองรบัผดิใชเงินในสวนน้ี

12. ถาม เม่ือเจามรดกตาย มรดกจะตกทอดแกบคุคลประเภทใดบาง

ตอบ มรดกจะตกทอดแกบุคคลตอไปนี้

(ก) ทายาทโดยธรรม ในกรณทีีเ่จามรดกไมไดทำพนิยักรรมไว แบงออกเปนสองประเภท คือ ทายาท

ทีเ่ปนญาติกบัผตูาย มีอยู 6 ลำดับ ดังน้ี

1. ผสืูบสันดาน

2. บดิา - มารดา

3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน

4. พีน่องรวมบิดา หรอืมารดาเดียวกัน

5. ป ูยา ตา ยาย

6. ลงุ ปา นา อา

ทายาทท่ีเปนคสูมรส ซ่ึงหมายถึงผทูีเ่ปนสามีภรยิาโดยชอบดวยกฎหมาย ขณะท่ีเจามรดกตาย

(ข) ผูรับมรดกแทนท่ี  ในขณะท่ีทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิรับมรดกถึงแกความตายกอนเจามรดกตาย

หรือทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกถูกกำจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตาย ผูสืบสันดาน

ของทายาทน้ันมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีทายาทผูนั้นได แตการรับมรดกแทนท่ีมีไดเฉพาะทายาท

โดยธรรมลำดับท่ี 1, 3, 4, 6  เทาน้ัน เชน ก. และ ข. เปนบุตรของเจามรดก ก. ตายกอนเจามรดก

สวน ข.  ถกูกำจดัมิใหรบัมรดก บตุรของ ก. และ ข. ยอมรบัมรดกแทนท่ี ก. และ ข. ได

(ค) ผูรับพินัยกรรม  ในกรณีที่เจามรดกไดทำพินัยกรรมไว ผูรับพินัยกรรมถือวาเปนทายาทตาม

กฎหมายประเภทหนึ่งท่ีเรียกวา ทายาทโดยพินัยกรรม หมายถึงบุคคลท่ีผูตายทำพินัยกรรม

ยกทรพัยมรดกใหนัน่เอง ผรูบัพนิยักรรมไมจำเปนตองเปนญาติ หรอืผรูวมสืบสายโลหติเดียวกนั

กบัผตูาย  อาจเปนบคุคลภายนอก หรอืนติิบคุคลกไ็ด เชน คนรบัใช หรอืมลูนธิิเปนตน

(ง) วัด  ในกรณีที่พระภิกษุไดทรัพยสินมาในระหวางท่ีอยูในสมณะเพศ เม่ือพระภิกษุมรณภาพ

ทรัพยสินนั้นตกเปนของวัดท่ีเปนภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เวนแตพระภิกษุจะไดทำพินัยกรรม

ยกทรัพยสินดังกลาวใหกับผูรับพินัยกรรมไปในระหวางท่ียังมีชีวิตอยู
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(จ) แผนดิน ในกรณีที่ผูตายไมไดทำพินัยกรรม และไมมีทายาท ตลอดท้ังไมมีผูสืบสันดานของ

ทายาทท่ีจะสืบมรดกแทนท่ีแลว ทรพัยมรดกของผตูายยอมตกเปนของแผนดิน คอื ทางราชการ

13. ถาม ผสืูบสันดานหมายถึงใคร

ตอบ หมายถงึ  บตุรท่ีชอบดวยกฎหมาย และเปนผสืูบสายโลหติโดยตรงลงมาจากเจามรดก ไดแก ลกู หลาน

เหลน ลื้อ และสืบสายโลหิตเรื่อยไปจนไมขาดสาย โดยไมจำกัดวาจะสืบตอกันไปกี่ชั้น คงจำกัดแต

เพยีงวาในระหวางผสืูบสันดานดวยกนัชัน้ท่ีสนิทท่ีสุดกับเจามรดกเทาน้ันท่ีมีสิทธิรบัมรดก เชน นาย ก.

เปนบุตร นาย ข. และนาย ข. เปนบุตร นาย ค. เม่ือ 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. ดังน้ัน มรดก

ของ นาย ค. จงึตกไดแก นาย ข.

14. ถาม ทารกในครรภมารดาขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตาย เปนผสืูบสันดานท่ีมีสิทธิรบัมรดกหรือไม

ตอบ ทารกดังกลาวถือวาเปนผสืูบสันดานท่ีมีสิทธิรบัมรดกของเจามรดกได หากเกดิมารอดอยใูนสามรอยสบิ

วนั นบัแตเวลาท่ีเจามรดกถึงแกความตายน้ัน

15. ถาม บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองแลว เปนผูสืบสันดาน และเปนทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกของบิดา

เชนเดียวกบับุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย การรบัรองของบดิาน้ันอาจรบัรองโดยชดัแจง คือ การจดทะเบียน

รับเปนบุตร การสมรสกับมารดาของเด็กในภายหลัง หรือรับรองโดยพฤติการณที่รูอยูทั่วไป เชน

บิดาไปแจงเกิดและระบุวาตนเปนบิดา หรือบิดาใหการอุปการะเล้ียงดู หรือยอมใหใชนามสกุล

นอกจากน้ีในบางกรณีแมบิดาไมเต็มใจก็อาจถูกบังคับใหรับรอง เพราะศาลมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดวา

เด็กเปนบุตรก็ได

16. ถาม บตุรบุญธรรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายแลว เปนผสืูบสันดานหรือไม

ตอบ บุตรบุญธรรมดังกลาวถือวาเปนผูสืบสันดานเชนกัน และบุตรบุญธรรมสามารถรับมรดกของผูรับ

บตุรบุญธรรมได แตในทางกลับกันผรูบับุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรบัมรดกของบุตรบุญธรรม

นอกจากน้ี  บตุรบุญธรรมยังมีสิทธิไดรบัมรดกของบิดา-มารดาของตนไดดวยในฐานะเปนบุตร

ที่ชอบดวยกฎหมาย และในทางกลับกัน บิดา-มารดาของบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิรับมรดกของบุตร

บุญธรรมเชนกัน

17. ถาม การอยกูนิกันฉันสามี-ภรรยา  โดยไมไดจดทะเบียนสมรส จะมีสิทธิรบัมรดกของกันและกัน ในฐานะ

คสูมรสหรือไม

ตอบ ชายและหญิงอยูกินกันฉันสามี-ภรรยา ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2478 เปนตนมา ซ่ึงเปนวันท่ีพระราช--

บัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 มีผล

ใชบงัคับ หากไมไดจดทะเบียนสมรสกันกไ็มถอืวาเปนคสูมรส และไมมีสิทธิรบัมรดกของกันและกัน

ตวัอยาง  นาย ก. อยกูนิฉันสามี-ภรรยา กบั นาง ข. ต้ังแตป พ.ศ. 2479  จนถึงปจจุบนั แตไมได

จดทะเบียนสมรสกัน ตอมา นาย ก. นอกใจ นาง ข. โดยไปได นาง ค. เปนภรรยา และจดทะเบียนสมรส

กบั นาง ค. เม่ือป พ.ศ. 2537 และนาย ก. ยงัไปได นาง ง. และ นางสาว จ. เปนภรรยานอยอกี กรณนีี้

หาก นาย ก. ตาย ผทูีเ่ปนคสูมรสและมสิีทธริบัมรดกของ นาย ก. กคื็อ นาง ค.
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18. ถาม ทายาทผมีูสิทธิรบัมรดกอาจเสียสทิธิในการรบัมรดกในกรณีใดบาง

ตอบ (ก) ถูกกำจัดไมใหรับมรดก

(ข) ถกูตัดไมใหรบัมรดก

(ค) การสละมรดก

19. ถาม การถูกกำจัดไมใหรับมรดกมีประการใดบาง

ตอบ (ก) ยกัยายหรอืปดบังทรพัยมรดกโดยฉอฉล   หรอืรอูยวูาทำใหเสือ่มประโยชนของทายาทคนอืน่ และ

ถาการยักยายหรือปดบังทรัพยนั้นมีจำนวนเทากับหรือมากกวาสวนท่ีทายาทผูนั้นจะไดรับ

ทายาทผูนั้นจะถูกกำจัดมิใหรับมรดกเลย แตถายักยายหรือปดบังทรัพยนอยกวาสวนที่ตนจะ

ไดรบั ทายาทผนูัน้จะถูกกำจัดมิใหรบัมรดกเทากับสวนท่ียกัยายหรอืปดบังเทาน้ัน

ตวัอยาง  ก. เปนทายาทมีสิทธิไดรบัมรดก 200,000 บาท แต ก. ไดทำการยกัยายหรอืปดบัง

ทรัพยมรดกเปนเงิน 100,000 บาท ก. ยอมถกูกำจดัไมใหรบัมรดกเปนเงิน 100,000 บาท แตกย็งัมีสิทธิ

ไดรบัมรดก 100,000 บาท อย ูแตถา ก. ยกัยายหรือปดบังทรัพยมรดกเปนเงิน 200,000 บาท หรอืมากกวา

ก. กจ็ะถูกกำจดัไมใหรบัมรดกเลย

(ข) ถกูกำจดัมิใหรบัมรดกฐานเปนผไูมสมควร คือ

1. ผูที่ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทำ หรือพยายามกระทำใหเจามรดกหรือผูมีสิทธิ

ไดรับมรดกกอนตนถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย

2. ผูที่ไดฟองเจามรดกหาวาทำความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคำพิพากษาถึง

ทีสุ่ดวามีความผดิฐานฟองเทจ็ หรอืทำพยานเทจ็

3. ผูที่รูแลววาเจามรดกถูกฆาโดยเจตนา  แตมิไดนำขอความน้ันข้ึนรองเรียนเพื่อเปนทางท่ีจะ

เอาตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ แตขอนี้มิใหใชบังคับถาบุคคลน้ันมีอายุยังไมครบสิบหาป

บรบิรูณ หรอืเปนคนวิกลจริตไมสามารถรผูดิชอบ หรอืถาผท่ีูฆาน้ันเปนสามีภรรยา หรอืบพุการี

หรือผูสืบสันดานของตนโดยตรง

4. ผูที่ฉอฉลหรือขมขูใหเจามรดกทำหรือเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงพินัยกรรมแตบางสวน

หรอืทัง้หมด ซ่ึงเกีย่วกบัทรพัยมรดก หรอืไมใหกระทำการดงักลาวน้ัน

5. ผทูีป่ลอม ทำลาย หรอืปดบังพนิยักรรมแตบางสวน หรอืทัง้หมด แตในกรณีทีท่ายาทถูกกำจดั

ไมใหรบัมรดกฐานเปนผไูมสมควรน้ี เจามรดกอาจถอนขอกำจดัฐานเปนผไูมสมควรเสียกไ็ด

โดยใหอภัยไวเปนลายลักษณอักษรกอนตาย

20. ถาม การถกูตัดไมใหรบัมรดกมีกรณใีดบาง

ตอบ เจามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรบัมรดกกไ็ด โดยแสดงเจตนาชัดแจงดังน้ี

ก. โดยพินัยกรรม ระบุตัวทายาทผูที่จะตัดไมใหรับมรดกไวใหชัดเจนวาเปนใคร เชน ระบุวา “ตัด

ไมใหลูกชายตนโตรับมรดก” นอกจากนี้การท่ีเจามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพยมรดกท้ังหมดให

กบัคนอืน่ ทายาทท่ีไมไดรบัประโยชนตามพินยักรรมนัน้กถ็อืวาเปนผถูกูตัดไมใหรบัมรดกเชนกนั

เชน ก. มีบตุร 3 คน คือ ข. ค. และ ง. ก. ทำพนิยักรรมยกทรพัยมรดกเจามรดกใหกบั ง. แตเพยีง

ผเูดียว เทากับวา ข. และ ค. ถกูตัดมิใหรบัมรดกแลว

ข. โดยทำเปนหนังสือมอบไวแกพนกังานเจาหนาท่ี ระบุชือ่ทายาทผทูีจ่ะตัดมิใหรบัมรดกไวใหชดัเจน
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21. ถาม การสละมรดกทำอยางไร มีผลอยางไร

ตอบ การสละมรดกได 2 วธีิ  คือ

ก. แสดงเจตนาชัดแจงเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาท่ี

ข. ทำเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ

แตการสละมรดกจะทำไวกอนเจามรดกตายไมได และจะสละบางสวนหรือมีเง่ือนไข เวลา

ไมได  แตอาจสละโดยมีคาตอบแทนได

ผลของการสละมรดก มีผลเปนการถาวรไมอาจถอนได และมีผลตั้งแตเวลาที่เจามรดกตาย

และมีผลวามรดกน้ันไมเคยตกทอดสทูายาทมากอน ทายาทผสูละมรดกส้ินความเปนทายาท เชนเดียว

กบัการถูกตัดมิใหรบัมรดก แตในกรณีทีผ่สูละมรดกเปนทายาทโดยธรรม การสละมรดกมีผลเฉพาะตวั

จงึใหสิทธิผสืูบสันดานใชสิทธิสืบมรดกได และมีสิทธิไดรบัมรดกในสวนของผสูละมรดก แตในกรณี

ที่ผูสละมรดกเปนผูรับพินัยกรรม ผูสืบสันดานของผูรับพินัยกรรมไมมีสิทธิจะรับมรดกท่ีไดสละ

แลวน้ัน

เม่ือเจามรดกตาย ก. มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม สวน ข. มีสิทธิรับมรดกใน

ฐานะผรูบัพนิยักรรม ตอมา ก. และ ข. ตางสละมรดก บตุรของ ก. ยอมสามารถสืบมรดกของ ก. คือ

เขารบัมรดกในสวนของ ก. ได สวนบุตรของ ข. ไมมีสิทธิรบัมรดกในสวนท่ี ข. ไดสละไปแลว

22. ถาม การแบงมรดกใหกับทายาททำอยางไร

ตอบ ถาผูตายไดทำพินัยกรรม ก็ใหแบงทรัพยมรดกใหกับทายาทท่ีกำหนดไวในพินัยกรรม แตถาผูตาย

ไมไดทำพนิยักรรมไว  หรอืทำพนิยักรรมไวแตไมมีผลบงัคับใช กใ็หแบงทรัพย

23. ถาม การแบงมรดกใหกับทายาททำอยางไร

ตอบ การท่ีบุคคลใดตายลงโดยไมไดทำพินัยกรรมไว กฎหมายบัญญัติวา  มรดกของผูนั้นยอมตกทอดแก

ทายาทโดยธรรมของเขา  ซ่ึงมี 6 ลำดับดังท่ีกลาวมาแลว  และนอกจากทายาท 6 ลำดับน้ี ถาเจามรดก

มีคสูมรสท่ียงัมีชวีติอยกูถ็อืวาคสูมรสน้ันเปนทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิไดรบัมรดกดวย

24. ถาม ทายาทท่ีเปนญาติ  6 ลำดบั  และคสูมรสมีสิทธิไดรบัมรดกกอนหลงักนัอยางไร

ตอบ ทายาทในลำดบัแรกซ่ึงมีชวีติอย ู หรอืมผีรูบัมรดกแทนท่ียงัไมขาดสาย  ยอมมสิีทธิในทรพัยมรดกของ

ผตูาย  โดยตัดสิทธิรบัมรดกของทายาทในลำดบัหลังท้ังหมด  เวนแตผตูายมีบดิา-มารดา หรอืคสูมรส

ทีย่งัมีชวีติอย ูหลกัดังกลาวยอมไมนำมาใชกบับุคคลเหลาน้ี  กลาวคือ  บดิา-มารดา และคสูมรสยังมีสิทธิ

ไดรบัมรดกอยู

ในระหวางผูสืบสันดานตางช้ันกัน  ผูสืบสันดานท่ีอยูในช้ันถัดลงไปไมมีสิทธิรับมรดก เวนแต

จะเปนการรบัมรดกแทนท่ี และทายาทโดยธรรมลำดบัเดียวกนัจะไดรบัสวนแบงเทากัน

ตวัอยาง

1) นาย ก. เจามรดกมีมรดกอย ู600,000 บาท (เปนมรดกของเจามรดก หลงัจากแบงทรพัยสิน ระหวาง

เจามรดกกับคสูมรสตามกฎหมายลักษณะครอบครัวแลว)   ขณะท่ี นาย ก. ตาย นาย ก. มีบดิา-มารดา

ภรรยาหนึง่คน บตุรสามคน  พีช่ายรวมบิดามารดาเดียวกันหนึง่คน  พีช่ายรวมบิดาเดียวกันสองคน
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ปหูนึง่คน และปาหน่ึงคน  บคุคลท้ังหมดยังมีชวีติอย ู ผมีูสิทธิจะไดรบัมรดกของนาย ก. คือ บตุร

ทั้งสามคนไดรับคนละหน่ึงสวน เปนเงินจำนวนคนละ  100,000 บาท บิดามารดาและคูสมรส

ไดรับสวนแบงเสมือนวาเปนทายาทช้ันบุตร จะไดก็สวนแบงคนละ 100,000 บาท สวนพี่ชาย

รวมบดิามารดาเดียวกนั พีช่ายรวมบดิาเดียวกนั ป ูและปา ไมมีสิทธิรบัมรดกของ นาย ก. เนือ่งจาก

เปนทายาทท่ีอยูในลำดับหลัง

2) ถานาย ก. เจามรดกดังกลาวไมมีบตุร  มีแตบดิา-มารดา และภรรยา ภรรยาในฐานะคสูมรสมีสิทธิ

ไดรับมรดกก่ึงหน่ึงเปนเงินจำนวน 300,000 บาท สวนท่ีเหลืออีกกึ่งหน่ึงตกไดแก บิดา-มารดา

คนละ 150,000 บาท  แตถาหากวามีเพียงบิดาหรือมารดาคนเดียวกัน  บิดาหรือมารดาท่ียังมีชีวิต

อยกูจ็ะไดรบัสวนแบงคนเดียว 300,000 บาท

3) ถา นาย ก.  เจามรดกดังกลาวไมมีบุตร และบิดา-มารดาเสียชีวิตไปหมดแลว ภรรยาในฐานะ

คูสมรสมีสิทธิไดรับมรดกก่ึงหนึ่งเปนเงินจำนวน 300,000 บาท สวนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งตกไดแก

พีช่ายรวมบดิามารดาเดียวกนัเปนเงินจำนวน 300,000 บาท

4) ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวไมมีบุตร บิดามารดาเสียชีวิตไปแลว และพี่นองรวมบิดามารดาก็

เสียชีวิตไปหมดแลว และไมมีผูรับมรดกแทนท่ี ภรรยาในฐานะคูสมรสมีสิทธิไดรับมรดกสอง

ในสามสวน เปนเงิน 400,000 บาท สวนที่เหลือ 200,000 บาท ตกไดแกพี่ชายรวมบิดาเดียวกัน

สองคน คนละ 100,000 บาท

5) ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวมีทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกคือ ปู และภรรยา ภรรยาในฐานะคูสมรส

มีสิทธิไดรับมรดกสองในสามสวนเปนเงิน 400,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 200,000 บาท ตก

ไดแก ปู

6) ถา นาย ก. เจามรดกดังกลาวมีทายาทท่ีมีสิทธิรบัมรดกคือ ปา และภรรยา ภรรยาในฐานะคสูมรส

มีสิทธิไดรับมรดกสองในสามสวน เปนเงิน 400,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 200,000 บาท ตก

ไดแก ปา

25. ถาม ผจูดัการมรดกคือใคร

ตอบ คือบุคคลซ่ึงผูทำพินัยกรรมหรือศาลไดแตงต้ังข้ึนเพื่อปฏิบัติการตามพินัยกรรมหรือจัดการและ

แบงปนทรัพยมรดกใหแกทายาทตามกฎหมาย

26. ถาม กฎหมายกำหนดจำนวนไวหรือไมวาผูจัดการมรดกจะมีไดจำนวนเทาใด

ตอบ ผจูดัการมรดกจะมีคนเดียงหรือหลายคนก็ได  ในกรณีทีผ่จูดัการมรดกหลายคน  การทำการตามหนาท่ี

ของผูจัดการมรดกน้ันตองถือเอาเสียงขางมาก  เวนแตจะมีขอกำหนดพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน ถาเสียง

เทากันเม่ือผูมีสวนไดเสียรองขอก็ใหศาลเปนผูชี้ขาด

27. ถาม การต้ังผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรมทำอยางไร

ตอบ ทำได 2 วธีิ  โดยเจามรดกผทูำพนิยักรรมระบชุือ่ผจูดัการมรดกไวในพนิยักรรมเลย เชน ระบวุาใหต้ัง

นาย ก. เปนผจูดัการมรดก   หรอืมอบหมายใหบคุคลหน่ึงบุคคลใด เปนผต้ัูง เชน ระบุวาขอให นาย ก.

เปนผต้ัูงผจูดัการมรดก



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง176

28. ถาม การต้ังผจูดัการมรดกโดยคำสัง่ศาลทำอยางไร

ตอบ ทำไดโดยทายาทโดยธรรมของเจามรดก  หรอืผมีูสวนไดเสียยืน่คำรองตอศาลเปนคดีแบบไมมีขอพพิาท

และถือเปนคดีไมมีทุนทรัพย ศาลจะลงประกาศคำรองดังกลาวในหนังสือพิมพและปดประกาศ

หนาศาลประมาณ 30 วัน และศาลจะนัดไตสวนคำรอง  และมีคำส่ังต้ังใหผูรองเปนผูจัดการมรดก

ถาศาลเห็นสมควร  แตถามีผูคัดคาน ศาลก็ตองดำเนินคดีอยางคดีมีขอพิพาท และศาลจะพิพากษาวา

ระหวางผูรองและผูคัดคาน  ผูใดสมควรไดรับแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก  ก็จะแตงต้ังใหผูนั้นเปน

ผจูดัการมรดก  หรอืถาศาลเห็นสมควร ศาลจะต้ังใหทัง้ผรูองและผคัูดคานเปนผจูดัการมรดกรวมกันได

29. ถาม ใครบางมีสิทธิรองขอเปนผจูดัการมรดก

ตอบ ผมีูสิทธิรองขอเปนผจูดัการมรดก

1) ทายาท ซ่ึงหมายถึงทายาทโดยธรรม  และผรัูบพนิยักรรม

2) ผูมีสวนไดเสีย เชน ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของทายาทที่มีสิทธิไดรับมรดก เพราะทายาท

ผเูปนสามีคนตาย ตนก็จะมีสิทธิไดรบัมรดก

3) พนักงานอัยการ  เชน  กรณีที่ทายาทโดยธรรม  หรือผูรับพินัยกรรมสูญหายไปหรืออยูนอก

ราชอาณาจกัร หรือเปนผเูยาว

30. ถาม บคุคลประเภทใดบางเปนผจูดัการมรดกไมได

ตอบ 1) ผซ่ึูงไมบรรลนุติิภาวะ

2) บคุคลวิกลจรติ  หรอืบคุคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนผเูสมือนไรความสามารถ

3) บคุคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนลมละลาย

31. ถาม การยื่นคำรองยื่นที่ไหน

ตอบ ใหยื่นตอศาลที่เจามรดกมีภูมิลำเนาอยูในขณะท่ีเจามรดกตาย เชน นาย ก. ตาย โดยขณะตายมีชื่ออยู

ในทะเบียนบานอยทูีเ่ขตบางเขน กรงุเทพมหานคร แมนาย ก. จะตายท่ีโรงพยาบาลปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี  ผรูองกต็องย่ืนคำรองตอศาลแพง กรงุเทพมหานคร

32. ถาม คำรองตองทำอยางไร

ตอบ คำรองเปนเร่ืองท่ีผูมีความรูทางกฎหมายเทาน้ันที่จะทำไดถูกตอง ดังน้ัน โดยปกติก็จะตองมอบให

ทนายความเปนผูดำเนินการแทน

33. ถาม ในวันนัดไตสวน ตองทำอยางไรบาง

ตอบ ผูรองก็จะตองมาศาลและมาเบิกความตอศาลวา ผูรองเก่ียวของอยางไรกับเจามรดก เจามรดกตาย

เมือ่ใด อยางไร และท่ีไหน ขณะตายเจามรดกมีทรพัยสินอะไรบาง และทำพินยักรรมไวหรอืไม  ผรูอง

มีเหตุขัดของในการจัดการมรดกของผูตายอยางไร และผูรองไมเปนบุคคลท่ีตองหามมิใหเปน

ผูจัดการมรดกตามกฎหมาย นอกจากน้ี  ผูรองจะตองนำพยานอ่ืนๆ มาศาลดวย เชน ทายาทคนอ่ืน

เพื่อมาเบิกความยินยอมใหผูรองเปนผูจัดการมรดก
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เอกสารท่ีเก่ียวของท่ีตองนำไปดวยในวันไตสวน ไดแก ทะเบียนบานและใบมรณะบัตรของ

ผูตาย หลักฐานท่ีแสดงการเปนทายาทของผูรอง เชน ใบสูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส

ตลอดจนพินัยกรรม (ถามี) หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยมรดกของผูตาย ไดแก บัญชี

ทรพัย โฉนดท่ีดิน บญัชเีงินฝากธนาคาร เปนตน

กรณีที่ไมมีขอยุงยากเมื่อศาลไตสวนเสร็จแลวก็จะมีคำส่ังในวันไตสวนนั้นเลย

34. ถาม เม่ือศาลไตสวนเสร็จ และมีคำส่ังใหผรูองเปนผจูดัการมรดกแลว จะตองทำอยางไรตอไป

ตอบ ผูรองก็ตองย่ืนคำรองขอคัดสำเนาคำส่ังศาลท่ีศาลมีคำส่ังต้ังใหผูรองเปนผูจัดการมรดก โดยให

เจาพนกังานของศาลรบัรองสำเนาถกูตองดวย และเม่ือไดรบัคำสัง่ศาลมาแลว (ปกติจะใชเวลาประมาณ

ไมเกิน 3 วนั ถงึ 7 วนั) ผรูองก็จะนำคำส่ังดังกลาวไปแสดงตอธนาคาร เจาพนักงานท่ีดิน หรอืบุคคล

ทีเ่ก่ียวของ เพือ่ดำเนินการจัดการและแบงปนทรัพยมรดกตอไป

35. ถาม หนาท่ีผูจัดการมรดกมีผลเริ่มตนเม่ือใด

ตอบ 1) ผจูดัการมรดกตามคำส่ังมีผลเร่ิมต้ังแตวนัท่ีไดฟงหรอืถอืวาไดฟงคำส่ังศาลแลว

2) ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม  ในกรณีนี้กฎหมายกำหนดใหทายาท หรือผูมีสวนไดเสียแจงความ

ไปยังผถูกูต้ังเปนผจูดัการมรดกวาจะรับหรอืไม  แตตองเปนเวลาภายหลังเจามรดกตายแลว 15 วนั

ถาผูนั้นตอบรับก็จะมีผลต้ังแตวันท่ีตอบรับน้ัน

36. ถาม ผูจัดการมรดกมีสิทธิและหนาท่ีอยางไรบาง

ตอบ ผจูดัการมรดกมีสิทธิและหนาท่ีทีจ่ะทำการอนัเปนจำเปนเพือ่ใหการเปนไปตามคำส่ังโดยชัดแจง หรอื

โดยปริยายแหงพินัยกรรม และเพ่ือจัดการมรดกโดยท่ัวไป หรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก เชน การ

เปดบัญชีธนาคารในนามผูจัดการมรดก การถอนเงินออกจากบัญชีของเจามรดกเพ่ือมาเขาในบัญชี

ของผูจัดการมรดก โอนโฉนดท่ีดินใสชื่อผูจัดการมรดกดำเนินการรังวัดแบงแยกโฉนดเพ่ือแบงให

กับทายาท โอนโฉนดท่ีดินใสชื่อทายาท รวมตลอดท้ังการขายทรัพยมรดกเพ่ือนำเงินมาแบงใหกับ

ทายาท

37. ถาม เม่ือเริม่เปนผจูดัการมรดกแลว ผจูดัการมรดกมีหนาท่ีทีส่ำคัญอะไรบาง

ตอบ (1) ผจูดัการมรดกมีหนาท่ีรวบรวมทรพัยมรดกท้ังสังหาริมทรพัยและอสังหาริมทรพัย ตลอดจนสิทธิ

หนาท่ี และความรับผิดชอบตางๆ ของเจามรดก เรียกทวงหน้ีที่กองมรดกเปนเจาหน้ี ชำระหน้ี

ที่กองมรดกเปนลูกหนี้ รวบรวมเงินและทรัพยสินท่ีไดมาจากการจัดการเขากองมรดก และ

ดำเนินการแบงปนทรัพยมรดกใหกับทายาท

(2) ผจูดัการมรดกตองลงมือทำบญัชทีรพัยมรดกภายใน 15 วนั นับแตเริม่เปนผจูดัการมรดกและตอง

ทำใหเสร็จภายใน 1 เดือน  แตถาผูจัดการมรดกรองขอกอนสิ้นกำหนดเวลา 1 เดือน ศาลจะ

อนุญาตใหขยายเวลาตอไปอีกก็ได

บัญชีทรัพยมรดกน้ันตองเปนบัญชีที่แสดงจำนวนทรัพยที่เปนมรดก และบัญชีนี้ตองทำตอหนา

พยานอยางนอยสองคน ซ่ึงตองเปนผมีูสวนไดเสียในกองมรดกน้ันดวย
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(3) ผูจัดการมรดกตองจัดการตามหนาท่ี และทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการ และแบงปนทรัพย

มรดกใหเสร็จภายในหนึ่งป นับแตเร่ิมเปนผูจัดการมรดก เวนแตผูทำพินัยกรรม ทายาทโดย

จำนวนขางมาก หรอืศาลจะไดกำหนดเวลาใหไวเปนอยางอ่ืน

หนาท่ีของผูจัดการมรดกในขอ 2-3 นี้ หากผูจัดการมรดกไดดำเนินการใหเสร็จ แลว

ปญหาตางๆ มักจะไมคอยมี เพราะทายาทสามารถตรวจสอบไดวา ทรัพยมรดกมีอะไรบาง ผจูดัการ

มรดกไดดำเนินการจัดการมรดกไปแลวอยางไร เชน มีการจำหนายจายโอนไปอยางไรแลว

ปจจุบันทรัพยมรดกเหลืออยูเทาใด ในทางกลับกัน หากผูจัดการมรดกไมดำเนินการ จะเปน

ผลเสียตอผูจัดการมรดกอยางมาก และผูมีสวนไดเสียคนหน่ึงคนใดจะรองขอใหศาลส่ังถอน

ผจูดัการมรดกเสียกไ็ด

38. ถาม ผูจัดการมรดกกับทายาทมีความสัมพันธกันอยางไร

ตอบ ผจูดัการมรดกจะตองรบัผดิชอบตอทายาทเชนเดียวกบัท่ีตัวแทนตองรบัผดิตอตัวการ เชน ผจูดัการมรดก

ตองแจงใหทายาททราบความเปนไปของการจัดการมรดก หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึน เพราะ

ความประมาทเลินเลอของผจูดัการมรดก ผจูดัการมรดกก็ตองรับผดิชอบตอทายาท

39. ถาม ความเปนผูจัดการส้ินสุดลงเม่ือใด

ตอบ (1) เม่ือการจดัการมรดกส้ินสุดลง

(2) เม่ือผจูดัการมรดกลาออกโดยไดรบัอนญุาตจากศาล

(3) เม่ือศาลมีคำสัง่ถอนผจูดัการมรดก

(4) เม่ือผูจัดการมรดกตาย หรือตกเปนผูตองหาหามมิใหเปนผูจัดการมรดก เชน กลายเปนคน

วกิลจรติ คนเสมือนไรความสามารถ หรอืคนลมละลาย

พินัยกรรม

1. ถาม พนิยักรรมคอือะไร

ตอบ พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากำหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตนเองหรือในการตางๆ

อันจะใหเกิดผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายไปแลว

2. ถาม การกำหนดการเผื่อตายหมายความวาอยางไร

ตอบ หมายความวา  ผูตายจะตองแสดงเจตนาไวโดยชัดแจงในพินัยกรรมวา เม่ือตนตายไปแลวจะจัดการ

เกีย่วกับเรือ่งทรพัยสินของตน หรอืการตางๆ อยางไร เชน ตองระบุไวใหชดัแจงวาเม่ือตนตายไปแลว

จะยกทรัพยสินอะไร ใหกับใคร หรือจะใหต้ังมูลนิธิอะไร จะอุทิศศพ อุทิศดวงตาใหกับใคร ซ่ึงการ

กำหนดการเผ่ือตายน้ี แมจะไมไดระบุวา “เผื่อตาย” ไวในพินัยกรรมก็ตาม หากมีขอความท่ีอานแลว

ไดใจความท่ีกลาวขางตน กถ็อืวาพนิยักรรมมผีลสมบรูณ ในทางกลับกนั แมจะใชคำวา “เผือ่ตาย” แต

เม่ืออานดูแลวกลบัมีผลเปนการแบงทรพัยสินต้ังแตวนัท่ีตนเขียนเอกสารเลย อยางนีก้ไ็มใชพนิยักรรม

3. ถาม ผูทำพินัยกรรมตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง

ตอบ ผทูำพนิยักรรมตองมคุีณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด  ดังน้ี

1) ตองเปนบุคคลธรรมดา นติิบคุคลจะทำพินยักรรมไมได
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2) ตองเปนบุคคลท่ีมีอายต้ัุงแต 15 ปข้ึนไป

3) ตองไมเปนคนไรความสามารถ

4) ตองไมเปนคนวิกลจรติ และพสูิจนไดวาไมวกิลจรติอยใูนขณะท่ีทำพนิยักรรม

4. ถาม ถาผทูำพินยักรรมไมมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ผลเปนอยางไร

ตอบ พนิยักรรมดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ ถอืวาเสียไปท้ังฉบับ

5. ถาม พยาน และผเูขยีนพนิยักรรมตองมคุีณสมบัติอยางไร

ตอบ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

1. ตองบรรลุนิติภาวะ

2. ตองไมเปนคนวิกลจริต หรอืบคุคลซ่ึงศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ

3. ตองไมเปนคนหูหนวก เปนใบ หรอืตาบอดท้ังสองขาง

6. ถาม ถาพยาน และผเูขียนพนิยักรรมไมมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ผลเปนอยางไร

ตอบ พนิยักรรมดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ ถอืวาเสียไปท้ังฉบับ เวนแตจะสมบูรณตามพินยักรรมแบบอ่ืน

7. ถาม ในกรณีที่พยาน และผูเขียนพินัยกรรมมีคุณสมบัติครบถวน แตขอกำหนดในพินัยกรรมระบุใหพยาน

หรือผูเขียนพินัยกรรม หรือคูสมรสของพยาน และผูเขียนพินัยกรรมเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรม

มีผลอยางไร

ตอบ พินัยกรรมดังกลาวไมเปนโมฆะท้ังฉบับ คงเปนโมฆะเฉพาะขอกำหนดท่ีเก่ียวกับตัวพยาน ผูเขียน

และคูสมรสของพยาน และผูเขียนเทาน้ัน ซ่ึงมีผลทำใหเปนผูรับพินัยกรรมไมได แตสภาพแหงการ

ลงนามเปนพยานนัน้ ยงัใชไดสำหรบัผอูืน่ท่ีมีสิทธิไดรบัมรดกตามพินยักรรมนัน้

8. ถาม กฎหมายกำหนดแบบของพินัยกรรมไหวหรือไม

ตอบ กฎหมายกำหนดแบบของพนิยักรรมไว 5 แบบ  ดังนี้

แบบท่ี 1 พนิยักรรมแบบธรรมดา มีหลกัเกณฑดังน้ี

1) ตองทำเปนหนังสือ ผูทำพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพเอง หรือจะใหผูอื่นเขียนหรือพิมพ

แทนก็ได

2) ตองลงวัน เดือน ป ทีท่ำพนิยักรรม

3) ผูทำพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกันและพยาน

สองคนนี้จะเปนพยานชุดเดียวกับพยานที่รับรองลายพิมพนิ้วหัวแมมือผูทำพินัยกรรม

ก็ได

4) พยานท้ังสองคนตองลงช่ือในขณะน้ันดวย จะลงช่ือในภายหลงัไมได

5) ถาผูทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ไมได จะพิมพลายน้ิวหัวแมมือก็ได แตตอง

มีพยานสองคนลงลายมือช่ือ (ลายเซ็น)  รบัรองลายพิมพนิว้หวัแมมือของผทูำพินยักรรม

6) ถาหากมีการ  ขูด  ลบ  ตกเติม  แกไข  ในพนิยักรรม กต็องปฏบิติัเชนเดียวกบัขอ 3)  และ

ขอ 4)
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แบบท่ี 2 พนิยักรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ มีหลกัเกณฑดังน้ี

1) ตองทำเปนหนังสือ และผูทำพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตัวเองท้ังฉบับ จะใชวิธี

พมิพดีดไมได

2) ตองลงวัน เดือน ป ทีท่ำพินยักรรม

3) ผูทำพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) จะประทับตรา หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือ

ไมได (พนิยักรรมแบบที ่ 1 ที ่ 3 และท่ี 4 ผทูำพนิยักรรมพมิพลายนิว้หวัแมมือแทนการ

ลงลายมือชื่อได)

4) ไมตองมีพยาน

5) ถาหากมีการ ขูด ลบ แกไข ผทูำพนิยักรรมตองลงลายมือชือ่กำกบัไว

แบบท่ี 3 พนิยักรรมเอกสารฝายเมือง มีหลกัเกณฑดังนี้

1) ผูทำพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตนตอ

นายอำเภอ และตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกนั

2) นายอำเภอตองจดแจงขอความท่ีผูทำพินัยกรรมแจงใหทราบน้ันลงไว และอานใหผูทำ

พนิยักรรม และพยานฟง

3) เม่ือผทูำพินยักรรมและพยานฟงแลว ปรากฏวาขอความท่ีนายอำเภอน้ันถูกตองตรงกับท่ี

ผทูำพินยักรรมแจงไว กใ็หผทูำพินยักรรม และพยานลงลายมือชือ่ไวเปนสำคัญ

4) นายอำเภอจะตรวจขอความท่ีจดไวนั้น แลวลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และรับรองวา

พนิยักรรมไดถกูตองตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว แลวประทับตราตำแหนงไวเปนสำคญั

5) ถาหากมีการ ขูด ลบ ตกเติม แกไข ผทูำพนิยักรรม พยาน และนายอำเภอตองลงลายมอื

ชือ่กำกบั

6) การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้จะทำนอกวาท่ีการอำเภอ โดยเชิญนายอำเภอ

ไปทำท่ีบานก็ได

แบบท่ี 4 พนิยักรรมแบบเอกสารลับ มีหลกัเกณฑดังน้ี

1) ตองทำเปนหนังสือ ผูทำพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพเอง หรือใหผูอื่นเขียนหรือพิมพ

แทนก็ได

2) ผทูำพนิยักรรมตองลงลายมอืชือ่ในพนิยักรรม และตองผนกึพนิยักรรม แลวลงลายมอืชือ่

ตามรอยผนึกน้ัน

3) ตองนำพินัยกรรมนั้นไปแสดงตอนายอำเภอ และพยานอีกอยางนอยสองคนและให

ถอยคำตอบุคคลท้ังหมดเหลาน้ันวาเปนพินัยกรรมของตน และถาผูทำพินัยกรรมมิได

เปนผเูขียนหรอืพมิพเองโดยตลอด กต็องแจงนามและภูมิลำเนาของผเูขียนใหทราบดวย

4) เม่ือนายอำเภอจดถอยคำของผูทำพินัยกรรม และวัน เดือน ป ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว

บนซอง และประทับตราประจำตำแหนงนายอำเภอ ผูทำพินัยกรรมและพยานตองลง

ลายมือชื่อไวบนซองน้ัน
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5) พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง นายอำเภอจะนำไป

เปดเผยแกคนอืน่ไมได ในระหวางท่ีผทูำพนิยักรรมมีชวีติอยู

6) ระหวางมีชีวิตอยู ผูทำพินัยกรรมจะเรียกใหนายอำเภอสงมอบพินัยกรรมท้ังแบบ

เอกสารลับ หรอืแบบเอกสารฝายเมืองกไ็ด และนายอำเภอตองสงมอบ

แบบท่ี 5 พนิยักรรมแบบปากเปลา หรอืทำดวยวาจา มีหลกัเกณฑดังน้ี

1) ตองมีพฤตกิารณพเิศษ หรอืเหตจุำเปนจรงิๆ ซ่ึงไมอาจทำพินยักรรมแบบอืน่ได กลาวคือ

ผทูำพนิยักรรมอยใูนอันตราย ใกลความตาย หรอืภาวะโรคระบาด หรอืภาวะสงคราม

2) ผูทำพินัยกรรมตองบอกขอกำหนดพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน

3) พยานท้ังสองตองไปแจงคำบอกกลาวน้ัน โดยตองแจงวัน เดือน ป สถานท่ีทำพินยักรรม

และเหตุจำเปนตอนายอำเภอโดยไมชกัชา คือตองไปแจงทันทีทีมี่โอกาสได

4) นายอำเภอก็จะจดขอความแลวใหพยานท้ังสองคนลงลายมือชื่อไว

5) พินัยกรรมแบบนี้ ยอมสิ้นผลไปเมื่อพนหนึ่งเดือน นับแตวันท่ีผูทำพินัยกรรมมีโอกาส

ที่จะทำพินัยกรรมแบบอื่นได

นอกจากน้ีแลว หากคนไทยจะทำพินัยกรรมในตางประเทศ พินัยกรรมน้ันอาจทำตามแบบ

ซ่ึงกฎหมายของประเทศน้ันๆ บัญญัติไวก็ได โดยไมจำตองทำตาม 5 แบบ ที่กลาวมาขางตน แตถา

หากคนไทยประสงคจะทำตามแบบกฎหมายไทยแลว อำนาจหนาท่ีของกรมการอำเภอ (นายอำเภอ)

ก็ใหบุคคลเหลาน้ีทำแทน

1) พนกังานทูต หรอืกงสุลไทย

2) พนักงานใดๆ ซ่ึงมีอำนาจตามกฎหมายของประเทศน้ันๆ ที่จะรับบันทึกขอแจงความไว

เปนหลักฐานได

9. ถาม ถาหากไมทำพนิยักรรมตามแบบท่ีกฎหมายกำหนด จะมีผลอยางไร

ตอบ พินัยกรรมน้ันจะตกเปนโมฆะ ใชบังคับไมได แตในบางกรณีการทำพินัยกรรมเปนโมฆะตามแบบ

พินัยกรรมอยางหน่ึง ก็อาจจะสมบูรณครบถวนในอีกแบบหน่ึงได เชน ผูตายตองการทำพินัยกรรม

แบบธรรมดา แตเขียนเองท้ังฉบับ มีรายละเอียดตางๆ ครบถวน และลงลายมือชื่อของตนไวแลว แต

ลืมใหพยานลงช่ือพินัยกรรม แมจะเปนโมฆะตามแบบธรรมดา แตยังคงสมบูรณตามแบบพินัยกรรม

แบบเขียนเองท้ังฉบับ

10. ถาม พินัยกรรมแบบใดดีที่สุด

ตอบ พนิยักรรมน้ันมีผลเมือ่ผทูำตายไปแลว หากผทูำพินยักรรมทำพนิยักรรมไวไมดีพอ และเกิดปญหา ผตูาย

ยอมไมสามารถจะมาช้ีแจงในภายหลังไดวาท่ีตนตองการนั้นคืออยางไร ดังน้ัน เพื่อมิใหเกิดปญหา

ดังกลาวขอใหผูทำพินัยกรรมปรึกษากับผูรูในการทำพินัยกรรม แตถาไมทราบวาจะไปปรึกษาใคร

ขอแนะนำใหทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง เนื่องจากพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองเปน

พินัยกรรมแบบดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด ทั้งน้ีเพราะพินัยกรรมแบบน้ี ผูทำพินัยกรรมจะตองรองขอให

นายอำเภอเปนผูทำใหและมีเจาหนาท่ีของรัฐเปนพยานรับรูในการทำพินัยกรรมดวย ดังน้ี การทำ

พินัยกรรมแบบนี้ ยอมมีผลสมบูรณตามแบบของพินัยกรรมตามกฎหมาย และตรงตามเจตนาของเจา
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มรดก หากมีปญหาในภายหลัง และมีการนำคดีข้ึนสูศาล ศาลก็มีแนวโนมใหความเช่ือถือพินัยกรรม

แบบน้ีมากกวาแบบอ่ืนๆ และการท่ีคูกรณีจะโตแยงหักลางพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองน้ีจะทำ

ไดยากมาก

11. ถาม กำหนดอายุความมรดกมีความสำคัญอยางไร

ตอบ อายุความมรดกมีความสำคัญมาก เพราะเปนกำหนดเวลาท่ีกฎหมายกำหนดใหผูใชสิทธิเรียกรอง

ตองฟองคดีภายในกำหนดเวลาดังกลาว มิฉะน้ัน คดีจะขาดอายุความ หามมิใหฟองรองกำหนดอายุ

ความมรดกท่ีสำคัญๆ แยกไดดังน้ี

(1) ทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย มีกำหนด 1 ป นับแตเจามรดกตายหรือนับแต

เม่ือทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก แตมิใหฟองเกิน 10 ป นับแต

เจามรดกตาย

(2) ผูรับพินัยกรรมเรียกรองตามขอกำหนดพินัยกรรม มีกำหนด 1 ป นับแตผูรับพินัยกรรมไดรูหรือ

ควรไดรสิูทธิซ่ึงตนมีอยตูามพินยักรรม แตมิใหฟองเกิน 10 ป นบัแตเจามรดกตาย

(3) เจาหน้ีผตูาย มีกำหนด 1 ป นบัแตเม่ือเจาหน้ีไดร ูหรอืควรไดรถูงึความตายของเจามรดก แตมิให

ฟองเกนิ 10 ป นบัแตเจามรดกตาย

(4) ทายาทฟองผจูดัการมรดกเก่ียวกบัการจัดการมรดก มีกำหนด 5 ป นบัแตการจัดการส้ินสุดลง

อยางไรก็ตาม เพื่อมิใหการฟองคดีมีขอยุงยาก และไมเปดโอกาสใหคูกรณีฝายตรงขามยก

ขอตอสเูรือ่งอายคุวามข้ึนตอศาลได ควรฟองคดีภายใน 1 ป  นบัแตเจามรดกตาย

ตวัอยาง นาย ก. และ นาย ข. เปนบุตรเจามรดก ขณะเจามรดกตายมีทรพัยมรดก คือ ทีดิ่น

1 แปลง หลงัจากเจามรดกตาย นาย ก. ครอบครองทีดิ่นดังกลาวมาโดยตลอดเปนเวลา 3 ป และโอน

ใสชือ่นาย ก. เปนผรูบัมรดก โดย นาย ข. ไมไดยงุเก่ียวเลย ตอมา นาย ข. เกดิอยากไดสวนแบงทีดิ่น

ดังกลาว จงึมาฟองขอแบงทรพัยมรดก กรณีนีแ้มนาย ข. จะเปนบุตรและมีสิทธิไดรบัมรดกเชนเดียวกบั

นาย ก. คดีของนาย ข. ก็ขาดอายุความแลว เพราะนาย ข. ฟองคดีเกินกวา 1 ป นับแตเจามรดกตาย

และเม่ือนาย ก. ยกขอตอสูเรื่องอายุความข้ึนตอสู ศาลก็จะพิพากษายกฟอง กลาวคือ เปนการตัดสิน

ให นาย ข. แพคดีและไมไดรบัทรพัยมรดก
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พินยักรรมแบบธรรมดา

พินัยกรรม

ทำท่ี...........................................................................................

วันท่ี..................เดือน.....................................................พ.ศ............................

ขาพเจา............................................................................................................................... .............................................อายุ..........................ป

อยูที.่ . .................................ตรอก/ซอย..........................................................................ถนน.................................... ......................................

ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................................

ขอทำพินัยกรรมไววา

เม่ือขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหทรพัยสินของขาพเจาท้ังหมด ทัง้ท่ีมีอยใูนปจจุบนั และท่ีจะมีตอไป

ในอนาคตไดแกบคุคลท่ีมีชือ่ตอไปนี ้คนละหนึง่สวนเทาๆ กนั คือ

1. ............................................................................................................................... ......................................................................

2. ............................................................................................................................... ......................................................................

3. ............................................................................................................................... ......................................................................

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

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

และขอให............................................................................................................................... .............................................................................

เปนผจูดัการมรดกของขาพเจา เพือ่จดัการแบงปนทรพัยมรดกใหเปนไปตามเจตนาของขาพเจา

เพือ่เปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือชือ่ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ..................................................................................ผูทำพินัยกรรม

“ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ ขอรับรองวา..............................................................................................................................

ไดทำพินัยกรรมตอหนาขาพเจา และไดสังเกตเห็นวา.......................................................................................................................

ผทูำพนิยักรรมมสีติสัมปชญัญะบรบิรูณทกุประการ ขาพเจาจึงไดลงลายมอืชือ่เปนพยานไวในพนิยักรรม”

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

ลงชือ่..................................................................................พยานและผเูขียน

หมายเหตุ : ถาตัดขอความในเคร่ืองหมายคำพูดออกแลว ผูทำพินัยกรรมเขียนดวยลายมือตัวเองทั้งฉบับก็มีผลสมบูรณ

เปนพนิยักรรมแบบทำเอกสารเขียนเองท้ังฉบับได
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พินัยกรรมแบบทำเปนเอกสารเขียนทั้งฉบับ

พินัยกรรม

ทำท่ี...........................................................................................

วันท่ี..................เดือน.....................................................พ.ศ............................

ขาพเจา............................................................................................................................... .............................................อายุ..........................ป

อยูที.่ . .................................ตรอก/ซอย..........................................................................ถนน..........................................................................

ตำบล/แขวง............................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................................

“ขอทำพินัยกรรมไวเม่ือขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหแบงทรัพยสินของขาพเจาใหแกบุคคลตางๆ

ดังตอไปนี้

ขอ 1. ที่ดินโฉนดเลขท่ี....................................อยูที่ตำบล/แขวง................................................................................. .....

อำเภอ/เขต................................................................................................จังหวัด.................................................................................................

ใหไดแก............................................................................................................................... ......................................................................... .......

ขอ 2. เงินสดท่ีฝากไวธนาคาร.............................................................................................................................................

ใหไดแก/หรือแบงใหแก...............................................................................................................................................................................

ขอ 3.  เครือ่งเพชร เครือ่งทอง และ ฯลฯ............................................................................................................................

ใหไดแก/หรือแบงใหแก...............................................................................................................................................................................

ขอ 4. ทรัพยสมบัตินอกจากท่ีกลาวมาแลว ใหไดแก/หรือแบงใหแก...................................................................

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

ขอ 5. ขอให.......................................................................................................................เปนผูจัดการศพของขาพเจา

เพือ่จดัการแบงปนทรัพยมรดก ใหเปนไปตามเจตนาของขาพเจา

พนิยักรรมฉบบันี ้ขาพเจาเขียนดวยลายมอืขาพเจาท้ังฉบบั และไดทำข้ึนไวเปน......................................ฉบับ

มีขอความถูกตองตรงกัน

ลงชื่อ..................................................................................ผูทำพินัยกรรม”

หมายเหต ุ: 1) ผูทำพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือตัวเองท้ังฉบับ

2) ถาตองการเขียนพินัยกรรมแบบงายๆ โดยยกทรัพยมรดกทั้งหมดใหคนๆ เดียว ก็ใหแกขอความที่อยูใน

เคร่ืองหมายคำพูดเปนขอความตอไปน้ี “ขอทำพินัยกรรมไววา เม่ือขาพเจาถึงแกความตายแลว ใหทรัพยสินของขาพเจา

ทัง้หมด ทัง้ท่ีมีอยใูนปจจบุนั และทีจ่ะมีตอไปในอนาคต ไดแก............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................แตผเูดียว”  สวนอืน่ใหคงเดิมไว

3) ถาตองการใหพินัยกรรมขางบนน้ีเปนพินัยกรรมแบบธรรมดาก็ทำไดโดยเพ่ิมขอความในเคร่ืองหมาย

คำพดูของพนิยักรรมแบบธรรมดา ในหนาถัดไป ตอทายพนิยักรรมฉบบัขางบนน้ี
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