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“Sustainable Palliative Care: 

การดแูลประคบัประคองสขุภาพ...สูคความยัั่งยัืน”
         โดยั...สมพร ลอยัความสุข
     คณะพยัาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี



เน้ือหาสาระสำาคัญในเชงงวงชาการ/ทฤษฎี

   องค์การอนามยััโลก   ไดใใหใคำาจำากัดความใหมค ของการดแูลแบบประคับ
ประคองวคา “วงธกีารดแูลทีเ่ป็นการเพง่มคุณภาพชีวงตของผูใปควยั  ทีป่ควยัดใวยั
โรคที่คกุคามตคอชีวงต  โดยัใหใการปใองกันและบรรเทาความทกุข์ทรมานตคางๆ
ที่เกงดขึ้นกับผูใปควยัและครอบครัว  ดใวยัการเขใาไปดูแลปัญหาสุขภาพทีเ่กงดขึ้น
ตั้งแตคในระยัะแรกๆ ของโรค  รวมทัง้ทำาการประเมงนปัญหาสุขภาพทัง้ทาง
ดใานกายั ใจ ปัญญาและสังคม  อยัคางละเอียัดครบถใวน”



หลักการที่สำาคญัของ Palliative Care 
· ยัอมรับ “ยัอมรับการเสียัชีวงต” วคา เป็นกระบวนการตามธรรมชาตงของชีวงต
· ใหใความสำาคัญกับการดแูลทางดใานจงตใจของผูใปควยั ควบคูคกับการดแูลทางกายั
·  ใหใความเคารพสงทธงของผูใปควยัและครอบครัวในการรับทราบขใอมูลการเจ็บปควยั
· ใหใผูใปควยัและครอบครัวมสีควนรควมในการตดัสงนใจ เรื่อง แนวทางและเปใาหมายั

ของการรักษาและดแูล
· การดูแลตใองใหใความสำาคญัตคอคคานงยัม ความเชื่อ และศาสนาของผูใปควยัและ

ครอบครัว
·  มรีะบบการดูแลทีช่ควยับรรเทาความทุกข์ทรมานของผูใปควยัและครอบครัวอยัคาง

ตคอเนื่อง
·  การดแูลตใองทำาในลักษณะสหสาขาวงชาชีพ 
         



มาตรา 12 แหคงพรบ.แหคงชาตง พ.ศ. 2550

           มาตรา 12 บคุคลมสีงทธงทำาหนังสือแสดงเจตนาไมคประสงคจ์ะรับ
บรงการสาธารณสุข ทีเ่ป็นไปเพียังเพื่อยัืดการตายัในวาระสุดทใายัของชีวงต
ตน  หรือเพื่อยัตุงการทรมานจาการเจ็บปควยัไดใ

           การดำาเนงนการตามหนังสอแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง   ใหใเป็น
ตามหลกัเกณฑแ์ละวงธกีารทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง

            ผูใประกอบวงชาชีพสาธารณสุขไดใปฎงบตังตามเจตนาของบคุคล
ตามวรรคหนึ่งแลใว  มงใหใถือวคาการกระทำานั้นเป็นความผงดและใหใพในจาก
ความรับผงดชอบทัง้ปวง



กฎกระทรวงตามมาตรา 12 (พรบ.แหคงชาตง พ.ศ. 2550)
    มาตรา 12 ขใอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
           “หนังสือแสดงเจตนา”  หมายัความวคา  หนังสือซ่ึงบุคคลแสดงเจตนาไวใลควงหนใาวคา  ไมคประสงค์รับบรงการ

สาธารณสุข  ที่เป็นเพียังเพ่ือยัืดการตายัในวาระสุดทใายัของชีวงตตน  หรอืเพ่ือยัุตงการทรมานจากการเจบ็ปควยั

          “วาระสุดทใายัแหคงชีวงต”  หมายัความวคา ภาวะของผูใทำาหนังสือแสดงเจตนาอันเกงดจากการบาดเจ็บ   หรอื

โรคที่ไมคอาจรักษาใหใหายัไดใ   และผูใประกอบวงชาชีพผูใรับผงดชอบการรกัษา  ไดใวงนงจฉยัั

จากการพยัากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทยั์วคา ภาวะน้ันนำาไปสูคความตายัอยัคางหลีกเลี่ยังไมคไดใ   ในระยัะเวลา

อันใกลใจะถึง  และใหใหมายัความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียัหนใาที่อยัคางถาวรของเปลือกสมองใหญคที่ทำาใหใขาด

ความสามารถในการรับรูใและตงดตคอส่ือสารอยัคางถาวร  โดยัปราศจากพฤตงกรรมการตอบสนองใดๆ ที่ แสดงถึง

การรับรูใไดใ  จะมีเพียังปฏงกงรงยัาสนองตอบอัตงโนมัตงเทคาน้ัน
 



กฎกระทรวงตามมาตรา 12 (ตคอ) 

      “การทรมานจากการเจ็บปควยั”  หมายัความวคา  ความทกุข์ทรมาน
ทางกายัหรือทางจงตใจของผูใทำาหนังสือแสดงเจตนาอันเกงดจากการบาดเจ็บ
หรือจากโรคที่ไมคอาจรักษาใหใหายัไดใ

      “ผูใประกอบวงชาชีพดใานสาธารณสุข”  หมายัความวคา ผูใประกอวงชาชพีตาม
กฎหมายัวคา  ดใวยัสถานพยัาบาล
       “ผูใประกอบวงชาชีพเวชกรรม” หมายัความวคา ผูใประกอวงชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายัวคา  ดใวยัวงชาชีพเวชกรรม



กฎกระทรวงตามมาตรา 12 (ตคอ) 

     “บรงการสาธารณสุขทีเ่ป็นเพยีังเพือ่ยัืดการตายัในวาระสุดทใายัของ
ชีวงต  หรือเพื่อยัตุงการทรมานจากการเจ็บปควยั”  หมายัความวคา  วงธี
การที่ผูใประกอบวงชาชีพเวชกรรมนำามาใชใกับผูใทำาหนังสือแสดงเจตนา
เพือ่ประสงค์จะยัดืการตายัในวาระสุดทใายัของชีวงตออกไป  โดยัไมค
ทำาใหใผูใทำาหนังสือแสดงเจตนาพในจากความตายั  หรือยัุตงการทรมาน
จาการเจ็บปควยั  ทั้งน้ี  ผูใทำาหนังสือเจตนายัังคงไดใรับการดูแลรกัษา
แบบประคับประคอง



  การดแูลรกัษาแบบประคับประคอง
       เปน็การดแูล 4 สควนหลกั คอื  รคางกายั  จงตใจ ปัญญาและสังคม  การ
ประเมงนผูใปควยั  Palliative Care และครอบครัว  โดยัใชใ “LIFESS” มคีวาม
หมายั ดังนี้
L = “Living will”
       หมายัความรวมถึง การแสดงเจตนาของผูใปควยัทีเ่กี่ยัวขใองกับการ
ดแูลรักษา (Goal of care) โดยัครอบคลมุประเด็นดงันี้ การใหใยัาปฏงชีวนะ
เมือ่มกีารตงดเชื้อ การใหใสารนำ้าทางหลอดเลอืดดำา การใสคทคออาหาร ทคอ
หายัใจ  หรือป้ัมหัวใจเมือ่อาการของโรคทรุดลง  มบีคุคลทีผู่ใปควยัมอบ
หมายัใหใตดัสงนใจเรื่องการดูรักษา ฯลฯ



  การดแูลรกัษาแบบประคับประคอง (ตคอ)
การดูแลผูใปควยั Palliative Care และครอบครัว โดยัใชใ “LIFFSS” (ตคอ)
   I = “Individual belief”
         หมายัถึง ความเชื่อของผูใปควยัเกี่ยัวกับการเจ็บปควยั การตายั หรอืการ
เสียัขีวงต  มปีระเด็นทีเ่กีย่ัวขใอง ดังน้ี  สื่งทูใปควยัคงดวคาสำาคัญที่สุดในชีวงตมาก
ทีสุ่ดสำาหรบัการมชีีวงตอยัูคในปัจจุบัน  สง่งที่คั่งคใางทีผู่ใปควยัยังัไมคไดใกระทำา  หรือ
ปารถนาอยัากจะทำา  ในชควงเวลาที่เหลืออยัูค
   F = “Function”
         หมายัถึง  ระดับความสามาถในการทำากงจวตัรประจำาวัน  หรือดูแล
ตนเองของผูใปควยั  โดยัอาจใชใแบบประเมงนกาใชใ เชคน Palliative Performance 
scale(PPS)



  การดแูลรกัษาแบบประคับประคอง (ตคอ)
การดูแลผูใปควยั Palliative Care และครอบครัว โดยัใชใ “LIFFSS” (ตคอ)
           “PPS” เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใปะเมงนผูใปควยั Palliative Care ไดใแกค ความ
สามารถในการเคลือ่นไหว  การปฏงบตังกงจกรรม การทำากงจวตัรประจำาวนั  
การรับประทานอาหาร และระดบัความรูใสึกตวั
 E = “Emotional and couping”
          หมายัถึง   อารมณ์ความรูใสึกของผูใปควยัและครอบครัวตคอการเจ็บ
ปควยั  รวมทั้งวงธทีีผู่ใปควยัและครอบครัวใชใเผชงญกับความรูใสึกนั้น  เชคนผูใ
ปควยัอาจรูใสึกเสียัใจวคา  เวลาที่เหลอือยัูคของตนเองไมคมาก  หรือดใีจทีม่ร
ครอบครัว



  การดแูลรกัษาแบบประคับประคอง (ตคอ)

S = “Symptoms”
        หมายัถึง  ความไมคสุขสบายัทางรคางกายัและอาการตคางๆ ที่เกงดขึ้น
การประเมงนอาจจะมีการซกัถามประวตัง  รวมกับการตรวจรคางกายัอยัคางละเอียัด
หรือใชใแบบแระเมงน
S = “Social and Support”
         หมายัถึง  ปัญหาสุขภาพดใานสังคมของผูใปควยัและครอบครัว  ตลอดจนที่
พึง่ของผูใปควยัและครอบครัวในเวลาที่มีการเจ็บปควยั
        คำาวคา” LIFESS” หมายัถึง   การดูแลผูใปควยัระยัะสุดทใายัของชีวงต ไปจนถึง
ชควงสุดทใาของชีวงต ผูใดูแลมีทั้งครอบครัวและสหสาขาวงชาชีพ
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