
 
 
 
  

Study guide 

 

Working with the Dying patient  

& Principle of Palliative Care 

 
 

การดแูลผู้ป่วยใกล้ตาย 

และหลักการดแูลผู้ป่วยระยะท้าย 

 

 

พัชรี  พุทธชาต ิ 

                                        พฤกษพร  ธรรมโชต ิ 

ศศิกร   พืชน์ไพบูลย์   

จันจิรา   ลีลาไพบูลย์  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา 



 
 
 
  

ความเป็นมา 
ภายหลงัรับทราบวา่ตนเองป่วยเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ คณุลงุสมปองก็ขาดการ

รักษาไมม่าโรงพยาบาลอีกเลย จนกระทัง่ 6 เดือนก่อนหน้านีซ้ึง่โรคลกุลามมากขึน้ มี

อาการปวดสะโพกทัง้ 2 ข้าง ปวดตือ้ๆ จะปวดมากขึน้เวลาขยบัตวั ปวดมากจนนอนไม่

หลบั ปวดท้อง ท้องอืด คล่ืนไส้อาเจียน ไม่คอ่ยถ่ายอจุจาระ ชว่ยเหลือตนเองได้ลดลงต้อง

พึง่พาภรรยาและลกูมากขึน้ ตอ่มาเร่ิมนอนตดิเตียงและมีแผลกดทบั ทกุข์ทรมานไมน้่อย  

มาถึงตรงนีห้ลายคนอาจเกิดค าถามในใจ....... 

                                                

 

 

 

 

บทเรียนนีจ้ะชวนน้องๆมาเรียนรู้และท าความเข้าใจตอ่ ความคิด ความรู้สกึ และ

ความต้องการของผู้ ป่วยระยะท้าย ตลอดจนวิธีดแูลสขุภาพผู้ ป่วยและครอบครัวท่ีมีสมาชิก

ท่ีป่วยด้วยโรคท่ีหมดหวงั เพ่ือค้นหาทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ ป่วยของเรา 

 

              ถ้าพร้อมแล้ว..... 

 

 

 

 

 

ท าไมคนไขม้ักปฏิเสธ

รับการรักษา ? 

การเปน็มะเร็งแลว้เท่ากับ 

หมดหวัง หมดทางรักษา

แลว้จริงเหรอ ? 

มีทางออกทาง

อื่นที่ดีกว่านี้มัย๊? 



 
 
 
  

ผลลัพธ์ที่คาดหวงั  อะไรบ้างท่ีอยากให้น้องๆได้เรียนรู้ 
1. เข้าใจความตายในมมุมองของผู้ ป่วย และความหมายการตายดี 

2. เข้าใจหลกัการดแูลผู้ ป่วยแบบ palliative care 

3. สามารถประเมินและจดัการอาการท่ีพบบอ่ยในผู้ ป่วย palliative 

4. สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยท่ีครอบคลมุด้านกาย-ใจ-จิตวิญญาณ และครอบครัว 

    ท่ีมีสว่นร่วมในการวางแผนดแูลรักษา 

5. มีเจตคตท่ีิดีตอ่การดแูลผู้ ป่วยในระยะท้าย           

ต้นทุนความรู้ที่เคยเรียน   
       เพ่ือให้ง่ายขึน้ ขอให้น้องทบทวนบทเรียนท่ีเก่ียวข้องเหลา่นีม้าลว่งหน้า 

1. Breaking bad news 

2. Pain management 

3. Communication skill 

4. Holistic care, Patient-center care     

ตารางกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ หัวข้อ กิจกรรม เวลา 
Week 1 WWF of  Dying Lecture /Case base discussion  1ชม. 
Week 1 Principle of palliative care Lecture /Case base discussion 2 ชม. 
Week 1 Symptom management in 

palliative care 
Lecture /Case base discussion 3 ชม. 

Week 2 Symptom management in 
palliative care  

อภิปรายการดแูลผู้ ป่วยสมมตุิ 3 ชม. 

Week 2 Home health care I  ฝึกทกัษะเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยระยะท้าย 3 ชม. 
Week 3 Home health care II ฝึกทกัษะเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยระยะท้าย 3 ชม. 
Week 4 Home health care III ฝึกทกัษะเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยระยะท้าย 3 ชม. 
Week 4 Summary น าเสนอผลการเยี่ยมบ้าน 3 ชม. 



 
 
 
  

คลังความรู้   จะหาค าตอบได้จากไหนบ้าง 
1. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ. การดแูลสขุภาพครอบครัวท่ีมี

สมาชิกใกล้ตาย. เวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและ

ประสบการณ์ในบริบทไทย: กรุงเทพฯ:สหมิตรพริน้ติง้แอนด์

พบัลิชชิ่ง จ ากดั; 2553: 210-238. 

2. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ. การดแูลสขุภาพครอบครัวผู้ ป่วยด้วยโรคท่ีหมดหวงั. 

คูมื่อการดแูลสขุภาพครอบครัว: กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์พิมพ์ดี; 2553: 1-154.   

3. คูมื่อส าหรับผู้ ป่วยระยะท้ายท่ีหายใจไมอ่ิ่มหรือหายใจล าบาก หนว่ยการุณรักษ์ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4. Robert Twycross. Symptom management in advanced cancer.4th edition. 

Halstan Printing Group,2009.  

5. แบบประเมิน ESAS and PPS สามารถดาวน์โหลดได้จาก .......รอหมอแอนสง่ link ให้    

 

วธีิสะสมคะแนน  เก็บแต้มได้จากส่วนไหนบ้าง 
o งานท่ีมอบหมาย 

o การน าเสนอแผนวางแผนดแูลผู้ ป่วยจากตวัอย่างสมมตุิ 

o Direct observation จากการเย่ียมบ้าน 

o การน าเสนอการเย่ียมบ้านผู้ ป่วย palliative 

o รายงานเย่ียมบ้าน 

o สอบข้อเขียน 

กองหนุนมีใครบ้าง   ยินดีให้ค าแนะน าเสมอนะคะ  
อ. พชัรี  พทุธชาติ   

อ. จนัจิรา ลีลาไพบลูย์   

อ. พฤกษพร ธรรมโชติ   

อ. ศศิกร            พืชน์ไพบลูย์      

 



 
 
 
  

 

   

 

แผนที่การเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

1. หากน้องป่วยเป็นโรคร้ายและมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่

อยา่งจ ากดั น้องปรารถนาให้ชีวิตในชว่งเวลาสดุท้ายท่ีเหลือนัน้ เป็นอยา่งไรบ้าง 
...................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

สมมตุน้ิองเป็นแพทย์เจ้าของไข้ น้องจะท าอยา่งไรหากญาตขิอร้องให้ปิดบงัคนไข้ไมใ่ห้ 

ทราบว่าคนไข้เป็นโรคมะเร็ง 

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

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

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

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

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

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

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

Working with 

the Dying 

  อย่ากลวัที่จะพูดถึงเรื่องความตายกับผู้ปว่ยและญาติ เพราะเขาอาจก าลัง

ต้องการที่จะได้พูดคุยในเรื่องนี้เพื่อจะได้วางแผนเรือ่งอนาคตตอ่ไป  
 

Part 1. 



 
 
 
  

 
 

 

2. ผู้ ป่วยกลุม่ใดบ้างท่ีควรให้การดแูลแบบ Palliative care ยกตวัอย่างด้วยนะคะ 

 
 

3.  เราควรเร่ิมต้นให้การดแูลแบบ palliative care เม่ือใด และสิน้สดุลงเม่ือใด     

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

.. 

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

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

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

 

 

1. Palliative care หมายถึง  

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

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

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

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

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

Principle of 

palliative care 

Part 2. 

    1)..................................................................................................................... 

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

    2)  ...................................................................................................................... 

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

   3)  ...................................................................................................................... 

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



 
 
 
  

 

4.  องค์ประกอบหลกั 3 ประการของการดแูลแบบ palliative care ได้แก่ 

 

 

 

 

 

5.  เปา้หมายของการดแูลแบบ palliative care คือ 

 

..... 

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

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

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

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

 

 

6.  กระบวนการวางแผนการดแูลลว่งหน้า (Advance care planning) คืออะไร และมี

ความส าคญัอยา่งไร 

.... 

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

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

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

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

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

1) ........................................................................................................ 

2) ........................................................................................................ 

3) ........................................................................................................ 



 
 
 
  

                                                                    

 

                                                              1.  น้องๆ ลองจดักลุ่มลกัษณะการปวด       

                                                             ดงัต่อไปนีต้ามชนิดของความปวด 

 

                                            allodynia          burning 

     colic          cramping         deep-aching          dysesthesia    

electrical-shooting         hyperesthesia           lancinating              

     numbness             pressure-like            sharping        

                        throbbing                 tingling                                    
          

                                                                                                            

            
  

    

Symptom 

management in 

palliative care 

Part 3. 

Nociceptive Neuropathic 

      ก่อนที่จะให้การดูแลแบบองค์รวมในด้านอืน่ๆ  ควรให้ความส าคัญกับการ

จัดการแก้ไขปัญหาความปวดและอาการทางกายของผูป้ว่ยกอ่นเป็นอันดับแรก 



 
 
 
  

2. จาก WHO Analgesic Ladder จงเติม ช่ือยา ลงในช่องว่าง 

 
 

3.   น้องๆ โยงเส้นจบัคู่อาการท่ีพบในช่วง end of life กบัยาท่ีใช้ให้ถกูต้อง    

                                                   

1. Vomiting a) haloperidol 

2. Bone pain b) diazepam 

3. Death rattle c) morphine 

4. Breathlessness d) metoclopamide 

5. Delirium e) lorazepam 

6. Convulsion f) naproxen 

7. Fear g) hyoscine 

non-opioid 

-  aspirin 

- _________ 

- _________ 

± adjuvant 

weak-opioid 

- _________ 

- _________ 

± non-opioid 

± adjuvant 

strong -opioid 

-  _________ 

- methadone 

-  _________ 

± non-opioid 

± adjuvant 



 
 
 
  

  

ฝากเป็นข้อคดิ...  

 

 
 

 

                                                

 

  
1. มรณานุสรณ์ คุณสุภาพร 

https://www.youtube.com/watch?v=ArPcBAgiJGw  

บทบาทของสมาชิกในครอบครัวและทีมสขุภาพในการดแูลผู้ ป่วยระยะ

ท้าย และสิ่งท่ีประทบัใจ 

2. My sister’s Keeper  

https://www.youtube.com/watch?v=5E9salIvY04  

1) ผลกระทบของการเจ็บป่วยหนกัและภาวะอาการป่วยในวาระสดุท้าย

ของชีวิตตอ่มิตติา่งๆของสขุภาพ(กาย ใจ สงัคม จิตวิญญาณ)ตอ่ตวั

คนไข้ สมาชิกครอบครัวและคนรู้จกั โดยยกตวัอยา่งจากภาพยนตร์ 

2) ประเดน็ทางจริยธรรมและประเดน็เร่ืองสิทธิท่ีพบจากการชม

ภาพยนตร์ 

3) บทบาทของแพทย์และผู้ให้บริการสขุภาพในประเดน็ปัญหาสขุภาพ

แบบท่ีพบในภาพยนตร์ 

      ในบางครัง้หากผู้ ป่วยไมต่อบสนองกบัการดแูลหรือ

เสียชีวิต อาจท าให้ทีมผู้ดแูลรู้สกึเศร้าหรือหดหูใ่จ  ด้วยเหตุ

นีก้ารทบทวนเปา้หมายของการท างานและจ ากดัขอบเขต

ในการท างานของตนเองให้เหมาะสม แบง่เวลาเพ่ือดแูล

สขุภาพกายและใจของตนเองให้ดี ก็จะสามารถชว่ยเหลือ

ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ชวนน้องดูหนัง   

ถอดบทเรียนจากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ๆ สง่เป็นการบ้านนะคะ 

https://www.youtube.com/watch?v=ArPcBAgiJGw
https://www.youtube.com/watch?v=5E9salIvY04


 
 
 
  

 

 

สนใจค้นคว้าเพิ่มเตมิ     
1. การดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง. ส านกัพฒันาคณุภาพบริการ ส านกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต.ิ กรุงเทพฯ:สหมิตรพริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั; 

2555. 

2. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ. การดแูลสขุภาพครอบครัวผู้ ป่วยด้วยโรคท่ีหมดหวงั. 

คูมื่อการดแูลสขุภาพครอบครัว: กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์พิมพ์ดี; 2553: 1-154.   

3. Robert Twycross. Introducing Palliative care.4th edition(Fifth Economy 

Reprint). Harvest Printing Services Pvt. Ltd.,2003. 

4. Robert Twycross. Symptom management in advanced cancer.4th edition. 

Halstan Printing Group,2009. 

5. http://www.who.inh/nmh/Global atlas of palliative care.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

True success is not in the learning, 

But in its application to the benefit of mankind. 

http://www.who.inh/nmh/Global

