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ดวงตะวันกําลังลาลับขอบฟาดุจดั่งลม

หายใจทีอ่อนระทวยลงทุกขณะ





แตเมื่อกายทุกขไมจําเปนวาใจจะตอง ทุกขไปดวย                                    

“คนไขรูสึกอยางไรกับสิ่งที่ไดยิน”

ความเจ็บปวยในมิติทางสังคม

ความเจ็บปวยในมิติทางสังคมวา เวลาที่คนเจ็บปวย โดยเฉพาะ
ดวยโรคเรื้อรัง  ผูปวยจะเกิดความรูสึกเสียสมดุลเนื่องจากความสามารถของตนเอง 

ความเจ็บปวยระยะสดุทาย : ฝนรายที่ไมอาจยอมรบัวาเปนความจริง



ยอมรับความจริง : กุญแจสูชวงเวลาทองของชีวิต

ศาสตรและศิลปของการบอกความจริง

การดูแลผูปวยระยะสุดทาย พบวา การบอกความจริงแกผูปวยหรือญาติควรคํานงึถึง  ๓  

ขั้นตอน คือ กอนสื่อสาร ระหวางสือ่สาร และหลังสื่อสาร 

นพ.สกล  สิงหะ ประธานหนวย Palliative Care โรงพยาบาลสงขลานครินทร ไดใหทัศนะ 

“การฟงคนไขอยาคิดวาเปนการเสียเวลา เพราะนอกจากเราจะไดขอมูลแลว ยังเปนการสราง

ความสัมพันธอันดกีับคนไข ไดความไววางใจ และเกิดความผูกพันกัน แตเราตองรูจักฟง ฟง

อยางไรจึงเปนผูฟงที่ดี”



คุณสุรีย  ลี้มงคล ใหหลักการในการสรางความไววางใจ หรือ TRUST ซึ่งก็คือ

T   =    Teamwork การทํางานเปนทีม เขาใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหผล

ของการสื่อสารเปนบวก

R    =    Relationship ความสัมพันธของทุกคนในทีม

U    =    Unity พูดเรื่องเดียวกัน

S    =    Simple / Sincere พูดใหงายและจริงใจ เรื่องใดไมรูก็บอกไมรูและพยายาม

หาขอมูลเพิ่ม

T    =    Take Care Themselves ดูแลกันในทีม หากคนใดรูสึกแย ไมพรอม

ทํางาน ตองเปลี่ยนใหคนอื่นทําแทน นอกจากนี้ ในสวนของคนไขควรชวยใหเขา

ดูแลตัวเองไดดวย



นอกจากนี้ สิง่สําคัญที่ตองคํานงึถึงระหวางการสื่อสาร คือ การตั้งวัตถุประสงครวมกันของทีม 
ซึง่ นพ.สกล สิงหะ ชวยขยายความวา 
“T ตัวแรก หรือ Team Work นัน้ จาํเปนอยางยิ่งที่ตองรวมคนไขและญาติหรือ
ครอบครวัเขาไปดวย เพราะความหมายของทีม
***สําหรับวิธีการสื่อความจริงสามารถใชทั้ง Verbal 
และ Non-Verbal
ดังนัน้ แมการบอกความจริง และการยอมรับความจริงจะเปนสิง่ที่ดีสําหรับคนไขหลายคน แตก็
อาจเปนขอยกเวนกับบางคน ซึง่แมไมรูความจริงแตสามารถวางแผนชีวิต และตายอยางสงบได
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น ผูที่เกี่ยวของในการดูแลจงึตองเคารพในความตองการของผูปวยอยาง
มนุษยผูมีความหลากหลาย และชวยเหลือใหเขาไปสูจดุหมายที่ตองการตามรูปแบบของตนดวย



“จะสือ่สารอยางไรกับคนไขระยะสดุทาย”

คําถามกอนสื่อสารคําถามกอนสือ่สาร

ศ.พญ.อรพรรณ  ทองแตง กลาวถึงการสื่อสารที่ดีวาควรเปนการสื่อสารสองทาง

โดยกอนสื่อสารกันนัน้ ผูสื่อตองตั้งหลักและถามใจ ตนเองกอนวา อยากสื่ออะไร อยางไร กับใคร 

ตัวคนไขหรือญาติ และจุดประสงคที่ตองการคืออะไร 



รูเขา – รูเรา เพื่อการสื่อสารที่ไดผลรูเขา

การสื่อสารเพื่อใหคนไขสามารถเผชิญความตายอยางสงบ 

และมคีณุภาพชีวิตที่ดี ผูสื่อสารควรทําความเขาใจ และสืบคน 

ใหรูถึงสิ่งตางๆตอไปนีข้องคนไขกอน 



Underlying Feeling, Conflicts, Wishes

คือ ความรูสึก ความขัดแยง ความคับของใจ ความปรารถนาที่มี 
และชวยใหเขาไดทําตามใจปรารถนา สามารถกอใหเกิดความสุข
ความอิ่มเอิบใจ กําลงัใจกับคนไขไดมาก อยางไรก็ตาม ในการ
สืบคนความรูสึกตางๆของคนไข ควรตองทําความเขาใจในจุดที่
สามารถกอใหเกิดความสะเทือนใจ และ ฉุดพลังของคนไขไดงาย 
และควรชวยปองกันไมใหเกิดความรูสึกเหลานี้ดวย ซึ่งไดแก 



anticipatory anxity ความวิตกกังวล 

anticipatory grief ความโศกเศรา
fears (unknown, loneliness,) ความกลัว
psychiatric comorbidities ภาวะจิตใจที่เปนผล          

จากการปวย

gone for good
death is nothing
sense of control (end of life decisions )



รูเรา
เนนหลักการ ๓ ประการ คือ Attitude, Knowledge and Skills

Attitude คือ เจตคติที่มีตอตัวเอง โดยตองรูและประเมินสิ่งเหลานี้
- ภูมิหลัง 
- สุขภาพกาย 
-  ใจ พรอมหรือไมที่จะเขาไปดูแล
- มี Psychological minded คือ ใหความรัก ความเขาใจคนไข 
- บทบาทหนาที่การทํางานเปนทีม ซึ่งตองรวมคนไขและญาติเขาอยูในทีมดวย 
- บทบาทหนาที่การทํางานเปนทีม ซึ่งตองรวมคนไขและญาติเขาอยูในทีมดวย 



Knowledge คือ ความรู ไดแก
Psychological reaction ความรูทางวิชาการ รวมถึง
ประสบการณที่มีอยูเดิม

Coping patterns การปรับตัวของคนไขและญาติ 
psychiatric comorbidities รูภาวะความเจ็บปวยทางจิต 
ใหรูวาอาการความโศกเศรานั้นปกติหรือผิดปกติที่ตองใหจิตแพทยเขามา

ชวยเหลือดวย



Skills คือ ทักษะในดานตางๆ ตอไปนี้
-psychological assessment
-communication (verbal, non – verbal)
-mental support  การใหความชวยเหลือตองใหอยางถูก
จังหวะ -self – control คือ การควบคุมตนเองเพื่อใหทํา
หนาที่ชวยเหลือคนไขอยางไดผล



วิธีการสื่อสาร

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ศ.พญ.อรพรรณ แนะนาํดังนี้
- การสื่อสารตองเปน two - way communication (as a person)
- เลือกบุคคล 

- ประเมินความพรอมทั้งสภาพรางกายและจิตใจ 
- เนน I message ไมใช U message และเนน bonding 

- สถานที่ 
- ควรเริ่มตนดวย small talk 
- การจะบอกขอมลู 
- ภาษา                                    
- การใหขอมลู

- เนน sense of control
- มีความสม่ําเสมอของทีม 



ปญหาและขอจํากัดของทีมผูรักษาในการสื่อสารกับผูปวยระยะสุดทาย

๑. ความขดัแยงระหวางคนไข หรือญาติ กับแพทยในเรื่องเปาหมายของการรักษา 
๒. บุคลากรทางการแพทยมคีวามเชี่ยวชาญในการรักษาโรค 
๓. แพทยหรือบุคลากรทางการแพทยบอกขาวราย หรือกลาวถึงโรครายของคนไข 
๔. พื้นฐานความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางศาสนาของคนไข /ญาติ/ บุคลากร

ทางการแพทย มีไมเทาเทียมกัน 



หลักการ เทคนคิ ในการสื่อสารกับผูปวยระยะสุดทาย (และญาติ) ใหไดผล
๑. คํานึงไวในใจตลอดเวลาวา การสื่อสารกับผูปวยไมมีสตูรสําเร็จตายตัว มีเพียง

หลักการที่เปนแนวทาง และสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุน
๒. ควรใหความสําคัญกับอวจนะภาษาใหมาก 
๓. ระหวางสื่อสารกับคนไขพยายามจับจุดที่เปนคุณคาในใจ เปนความภาคภูมิใจของเขา

ใหได 
๔. สบืคนความคาดหวังในชีวิตของคนไข และชวยใหเขาไดทาํตามใจปรารถนา
๕. บทบาทของแตละคนตางกัน เพราะฉะนัน้ทุกคนควรรูบทบาทของตนเอง และเชื่อม

ประสานกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อไมใหเกิดความสับสน

๖. ควรตระหนกัวาการทําดีที่สดุของเรา บางครั้งอาจไมไดผลตามที่คาดเสมอไป 



การชวยเหลือผูปวยดวยวิธีแบบพุทธ ทานไดกลาวถึงหลักการโดยยอไว 7 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1  การใหความรัก ความเขาใจ
ประการที่ 2  ชวยใหเขายอมรับความตายที่จะมาถึงเพราะอะไร

เขากลัวหรือกงัวลอะไรเปนตน

ประการที่ 3  ชวยใหเขาจดจอในสิ่งที่ดีงาม
ประการที่ 4  ชวยใหเขาปลดเปลื้องสิ่งคางคาใจ
ประการที่ 5  ชวยปลอยวางสิ่งตาง ๆ 
ประการที่ 6  สรางบรรยากาศที่เอื้อใหใจสงบ
ประการที่ 7  กลาวคําอําลา



หลักการและแนวคิดในการดแูลผูปวยระยะสุดทาย

1. ตอง Care ผูปวย และครอบครัวทุก ๆ ดาน
2. ตองเริ่มตั่งแตแรกทั้งผูปวยและครอบครัว
3. สิทธิของคนใกลตายตองรับรูวาตนเองเปนอะไร ทําอะไร ไดแคไหน
4. การใสอุปกรณ เอาออกเพื่อใหคนไขเสียชีวิต
5. การทํางานเปนทีม
6. ดวยโรคของเขากําลังจะเกิดเหตุการณอะไรบาง การดําเนินการและการดูแลควรจะ
ทําอยางไร



3. การเบาเทาความทกุขทรมานในผูปวยระยะสุดทาย
วัตถุประสงคการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

- ลดความทกุขทรมาน
-ทํากิจวัตรสําคัญเทาที่ทําได

-เปนตัวของตัวเอง

-อยูอยางมีคุณคาในชวงสุดทายของชีวิต

-Common Symptom
นอนไมหลับ ควรหาสาเหตุและแกไขตามสาเหตุ พรอมทั้งใหการดูแลรักษาปวด 
เบื่ออาหารคลื่นไส อาเจียน ออนเพลียไมมีแรง ทองผูก ทองเสีย ซมึเศรา เลือดออก 
ภาวะขาดน้ํา บวม ทองมวน



การชวยใหบุคคลไปสูความตายอยางสงบ พยาบาลมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก
1. การดูแลใหความสุขสบาย (Care and comfort) 
2. ใหคําแนะนํา คําสอนดานสุขภาพ (health teaching) 
3. ใหคําปรึกษา (counseling) 
4. ใหการดูแลดานสรรีจิตสังคม (physiopsychosocial
intervention) 



Humanize Nursing Care in End of Life

 พยาบาลเปนวิชาชีพที่ประชาชนใหคะแนนวามีจริยธรรมสูงสุด
ซึ่งจริยธรรมมีความเกี่ยวของกับการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

ความซับซอนของปญหาตาง ๆ ที่รุมเราสังคมอยูในขณะนี้ ไมสามารถใชพลังใด ๆ
มาแกปญหาไดนอกจากพลังของความเปนมนุษยที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ นั่นคือพลังความรักความเมตตาซึ่งเปนพลังที่แรง
ที่สุด ที่อาศัยศักยภาพในการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม นําไปสูอิสรภาพหลุดจากความบีบคั้นและเกิดสุขภาวะ
รวมกัน พลังความรักหรือความเมตตามีศักยภาพมหาศาลที่จะชวยใหชีวิตของ พยาบาลและผูปวยดีขึ้น ความรักตอเพื่อน
มนุษยเปนความรักจากเบื้องลกึของจิตวิญญาณ ประกอบไปดวยความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจเปนเรื่องของความเปดเผย
และการใสใจ เปนความรักที่จะใหการดูแลและเอือ้อาทรเปนสิ่งที่ทุกคนอยากจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยระยะสุดทาย 
การที่ผูปวยรูสึกวาไดรับความรัก  เปนขั้นตอนเริ่มตนที่สาํคัญในการเยียวยาผูปวย ความรักตอเพื่อนมนุษยมิใชเปนนามธรรม
ที่สัมผัสไดยากแตสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ยิ่งปฏบิัติมากเทาไรก็ยิ่งเขาถงึหัวใจของความเปนมนุษยมาก
ยิ่งขึ้นเทานั้น



Case  COPD
17

กุมภาพันธ  2553

หญิงไทยอายุ  77 ป

ที่อยู  721หมูที่ 4 ต.ควนลัง 
Case  COPD ,bed  ridden

,ON  TRACHEOSTOMY,on  oxygen  
canular 2 lit/min
V/S  114/54mmHg,PR88ครั้ง/min,RR32
ครั้ง/min



I=     รูสึกตัวดี  นอนตะแคง  on  tracheostomy ชวยเหลือตัวเองไมได  

N= รับประทานอาหารไมคอยได  ผอม  หนงัหุมกระดูก   ไมอยากอาหาร

H= บานไม เปนระแนง  มีใตถุนสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง  หลังคามุงสังกะสี มี       

หองครัว  หองนอน  ระเบียงรับแขก  นอกชาน  ลมโกรกดี  ไมรอน

O= มีลูกสาวคนสุดทีส่ามคอยดูแลตลอดเวลา

ลูกคนอื่นมาเฝาตอนกลางคืนสลับกัน

M= รับยาจากโรงพยาบาล

theodur 1*1 hs

calcium  carbonate( 1250MG)1*3PC



E=นอนตรงหองรับแขก  อากาศถายเทไดดี ชวงนีร้อน 
กลางคืนนอนกลางมุง

S=รับยาจากโรงพยาลหาดใหญ ศูนยแพทยชุมชนควนลัง 
สถานีอนามัยควนลัง ออกซิเจนถัง10ลิตรม3ีถัง

S=
S=



PE:thai old  women goodconcioues
dry lip
BP  114/54 PR 88/min 
RR32/min
LUNG: use  ocossary muscle;poor
air entry;crepitation both lung rt>lt
ABDOMEN:soft;not tender;no mass
EXT:slow movemet;no edema
SKIN: dry skin;no lesion



A: CPOD  severe on oxygen 
canular
:poor  nurtrition
:constripation
:poor  drug  gompliance
burden  of  coregiva



PLAN: advice  coregivaเรื่อง 
complianceของยา

-ใหไปรับยาศูนยแพทยควนลัง

-improve  nutrition
-สอนเคาะปอด
-นัดเยี่ยมบาน 25/2/53



25/2/53 เยี่ยมบานครั้งที2่

PE:good concioues
dry lip
V/S  BP  88/49  mmhg
PR111/min
RR40/min



PROMBLEM:ไมกินขาวมา 3วัน  ญาติหยอดนม  
น้ําดวยหลอดกลืนไดเล็กนอย

LUNG  :crepitation both lung upper lobe



Dx: COPD  with  END STAGE
Rx:  -consult DR. ARUNEE  by  
tel.
-onNG TUBE  FEED BD-MILK
-ใหการดูแลแบบ END STAGE




