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ถาม - การดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง คอือะไร? 
ตอบ - การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง เป็นการดูแลทางการแพทยที์Éเจาะจงสําหรับผูป่้วยทีÉเจ็บป่วยดว้ย
โรคทีÉรุนแรง การดูแลจะเน้นในการบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ทีÉเกิดจากตวัโรค และยงัมุ่งเน้นช่วย
บรรเทาความเครียดทีÉเกิดขึÊนกบัผูป่้วยและครอบครัวอนัเนืÉองจากความเจบ็ป่วยนีÊดว้ย บุคลากรทางการแพทย์
ทีÉให้การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองจะเป็นทีมแพทย ์พยาบาล รวมทัÊงบุคลากรทางการแพทยที์Éไดรั้บ
การฝึกอบรมเกีÉยวกบัการดูแลลกัษณะนีÊ  โดยจะทาํงานร่วมกบัแพทยอื์Éนๆ เช่น แพทยเ์จา้ของไข ้เพืÉอร่วมกนั
ดูแลผูป่้วย โดยทีมของเราจะให้การดูแลเพิÉมเติมในส่วนการประคบัประคองคนไข้ การดูแลผูป่้วยแบบ
ประคบัประคองจะมุ่งเนน้ทีÉความตอ้งการ และหรือ ความจาํเป็นทางการแพทยส์ําหรับคนไขม้ากกวา่การให้
การดูแลตามการทาํนายโรคของคนไข ้การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองนีÊสามารถให้การดูแลในผูป่้วยทุก
เพศ ทุกวยั และทุกระยะของโรคทีÉเป็นโรคร้ายแรง และสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการดูแลผูป่้วยทีÉหวงั
ผลในการรักษาใหห้ายหรือการดูแลรักษาหลกัดว้ย 
 

ถาม – โรคทีÉจําเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคบัประคอง 
ตอบ - ปัจจุบนันีÊ  รูปแบบการเจ็บไขไ้ดป่้วยในประเทศไทยก็เป็นเช่นเดียวกบัประเทศพฒันาแลว้อืÉนๆ โดยมี
โรคในกลุ่ม “โรคไม่ติดต่อ” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงทีÉสุด โรคทีÉพบไดม้ากทีÉสุดคือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งตามลาํดบั นอกจากนีÊ ยงัมีโรคอืÉนๆ ได้แก่ โรคไตชนิด
เรืÊอรัง โรคระบบทางเดินหายใจชนิดเรืÊอรัง โรคความจาํเสืÉอมและโรคชราภาพ 
 

ถาม - เมืÉอโรคดําเนินมาถงึระยะท้ายของโรค การดูแลแบบไหนทีÉคดิว่าดีทีÉสุดสําหรับคนไข้ 
ตอบ - ในระยะนีÊ  การดูแลจะเปลีÉยนเป็นมุ่งเน้นทีÉจะทาํให้ผูป่้วยรู้สึกสุขสบายมากทีÉสุดเท่าทีÉเป็นไปได ้
เพืÉอให้ผูป่้วยไดใ้ช้เวลาทีÉเหลืออยูอ่ยา่งมีคุณค่าทีÉสุด ทัÊงนีÊ ขึÊนกบัธรรมชาติของโรคทีÉเป็นและยงัขึÊนกบัปัจจยั
แวดลอ้มของผูป่้วยดว้ย ระยะทา้ยนีÊอาจมีระยะเวลาเป็นเดือน หลายๆเดือน หรือ อาจเป็นปี หรือ หลายๆ ปีก็
ได ้ในช่วงเวลานีÊ  การดูแลแบบประคบัประคองสามารถช่วยควบคุมอาการปวด และอาการอืÉนๆ เช่น ทอ้งผกู 
คลืÉนไส้ หายใจไม่อิÉม เป็นตน้ นอกจากนีÊยงัสามารถช่วยดูแลประคบัประคองในเรืÉองอารมณ์และจิตวิญญาณ
ของผูป่้วยและครอบครัวดว้ย ในช่วงนีÊ  ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย ก็ตอ้งไดรั้บการดูแลดว้ยเช่นกนั ทีมดูแลผูป่้วย
แบบประคบัประคองสามารถให้การดูแลครอบครัวทีÉเป็นผูดู้แลผูป่้วยโดยช่วยประสานงานการดูแลรักษา 
ดูแลทางอารมณ์-จิตสังคม การให้การดูแลผูป่้วยดว้ยวิธีทีÉทาํเองไดไ้ม่ยุง่ยากมากเกินไป และอาจรวมถึงการ



ช่วยเหลือทางการเงินหรือทางกฎหมาย และเมืÉอผูป่้วยจากไปแลว้ ยงัคงตอ้งดูแลครอบครัวผูป่้วยในการกา้ว
ผา่นความเศร้าโศกเสียใจดว้ย 
 

ถาม – อะไรคอืประโยชน์หรือข้อดีของการดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง 
ตอบ – การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองช่วยเพิÉมคุณภาพชีวิตโดยการจดัการ หรือควบคุมอาการปวด และ
อาการไม่สุขสบายอืÉนๆ และยงัมุ่งเน้นการดูแลทัÊงทางกาย ทางจิตใจและจิตวิญญาณ นอกจากนีÊ ยงัช่วยให้
ผูป่้วยและครอบครัวเขา้ใจเกีÉยวกบัตวัโรค การดาํเนินโรค และแผนการรักษา ช่วยผูป่้วยและครอบครัวใน
การจดัทาํแผนการรักษาล่วงหนา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือเป้าประสงคข์องผูป่้วยเป็นหลกั ให้การ
ดูแลแบบองคร์วมอยา่งต่อเนืÉอง ให้ความรู้ในการดูแลผูป่้วยแก่ครอบครัวและแก่ตวัผูป่้วยเองเพืÉอลดการตอ้ง
เขา้ออกโรงพยาบาลโดยไม่จาํเป็น และทีÉสาํคญัทีÉสุดคือการช่วยใหผู้ป่้วยได ้“ตายดี” 
 

ถาม - ผู้ป่วยได้รับการรักษาหลกัเพืÉอรักษาตัวโรคให้หาย ในขณะเดียวกนักไ็ด้รับการดูแลแบบ

ประคบัประคองไปพร้อมกนัทาํได้อย่างไร 
ตอบ - ความเขา้ใจทีÉวา่การดูแลแบบประคบัประคองไม่สามารถดาํเนินการพร้อมกบัการรักษาหลกัทีÉหวงัผล
ใหโ้รคหาย เป็นความเขา้ใจทีÉไม่ถูกตอ้ง ดงัทีÉไดก้ล่าวก่อนหนา้นีÊ วา่ การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองเป็น
การดูแลเพิÉมเติมเสริมเขา้ไปกบัการดูแลรักษาหลกั การดูแลรักษาหลกัหวงัผลใหโ้รคหาย ซึÉ งแพทยเ์จา้ของไข้
สามารถช่วยใหผู้ป่้วยรู้สึกสุขสบาย ไม่ทุกขท์รมานจากอาการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยูแ่ลว้โดยใชห้ลกัการการ
จดัการอาการแบบการดูแลแบบประคบัประคอง แต่หากอาการไม่สุขสบายทีÉเกิดขึÊนจดัการได้ยาก แพทย์
เจา้ของไขส้ามารถปรึกษาผูเ้ชีÉยวชาญในทีมดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง เพืÉอให้การดูแลเพิÉมเติมในการ
จดัการอาการนัÊนๆ การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองเป็นตวัช่วยทีÉทรงพลงัอยา่งยิÉงในการดูแลผูป่้วย ทีÉพูด
เช่นนัÊนเพราะการดูแลแบบนีÊ เป็นการดูแลทางการแพทย์ทีÉจาํเพาะแก่ผูป่้วยใดๆ ทีÉป่วยด้วยโรครุนแรง
สามารถได้รับการดูแลนีÊ ได้ การดูแลนีÊ ครอบคลุมทัÊงการควบคุมอาการไม่สุขสบายทางกาย รวมถึงทาง
อารมณ์และจิตวิญญาณ ในทีมผูใ้ห้การดูแลแบบประคบัประคองจะทาํงานเป็นทีมสหสาขา ประกอบดว้ย 
แพทย ์พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ เพืÉอประสานงานให้แผนการรักษาเป็นไปตามเป้าประสงคข์อง
ผูป่้วย โดยทีÉผูป่้วยก็ยงัคงไดรั้บการดูแลรักษาหลกัเพืÉอหวงัผลให้โรคหาย และหากการดาํเนินโรคเขา้สู่ระยะ
ทีÉการรักษาหลกัไม่เป็นผลหรือเป็นไปไม่ได ้การดูแลแบบประคบัประคองก็ยงัคงดาํเนินอยู่ต่อไป แต่เป็น
การดูแลทีÉเป็นองคร์วมมากขึÊนทีÉเรียกวา่การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ซึÉ งมกัเกิดขึÊนเมืÉอคาดว่าผูป่้วยจะมีเวลา
เหลืออยูไ่ม่เกิน 6 เดือน การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแตกต่างจากการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองคือ การ
ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยจะใหก้ารดูแลเพืÉอให้ผูป่้วยสุขสบายเท่านัÊนเนืÉองจากผูป่้วยเหลือเวลาอีกไม่มาก ส่วน
ใหญ่แลว้ไม่เกิน 6 เดือน การดูแลนีÊมกัทาํทีÉบา้น หรือทีÉโรงพยาบาลก็ได ้หรือแมแ้ต่ในสถานพยาบาลทีÉตัÊงขึÊน
เพืÉอการนีÊ  
 



ถาม - เมืÉอผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลแบบประคบัประคอง เรามทีางเลอืกอะไรให้ผู้ป่วยบ้าง 
ตอบ - เราจะพูดคุยกบัผูป่้วยเพืÉอให้ไดค้าํตอบว่า เมืÉอผูป่้วยเหลือเวลาทีÉจะมีชีวิตอยู่อีกไม่มาก อะไรคือสิÉงทีÉ
สําคญัทีÉสุดสําหรับผูป่้วย อะไรคือสิÉงทีÉทาํให้ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่ เพืÉอการทีÉจะมีชีวิตอยู่นานขึÊนผูป่้วย
สามารถทนต่ออะไรไดบ้า้งเช่นทนต่อการรักษาทีÉรุกรานรุนแรงหรือไม่อยา่งไร คาํตอบสําหรับคาํถามเหล่านีÊ
พอจะช่วยใหเ้ราวางแผนการดูแลล่วงหนา้ไดเ้หมาะสมและเฉพาะเจาะจงในผูป่้วยแต่ละคน 
 

ถาม - ขัÊนตอนในการดูแลแบบประคบัประคองคอือะไรคะ สิÉงทีÉผู้ป่วยและครอบครัวคาดหวงัว่า

จะพบหรือได้รับการดูแลคอือะไร 
ตอบ - การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองเป็นการดูแลอยา่งต่อเนืÉอง 

 ทีมดูแลผู ้ป่วยแบบประคับประคองเป็นผู ้เ ชีÉ ยวชาญในการจัดการอาการต่างๆ ทัÊ งทางกายและ
นอกเหนือจากทางกาย ตัÊงแต่ความวิตกกงัวล ความกลัดกลุ้มทางอารมณ์ จนถึง อาการปวด อาการ
ทอ้งเสีย การจดัการหรือการควบคุมอาการไม่สุขสบายได ้สามารถนาํไปสู่การมีคุณภาพชีวติทีÉดี 

 ทาํหนา้ทีÉประสานงานเกีÉยวกบัการใหก้ารดูแลผูป่้วยตลอดการดาํเนินโรคเพืÉอใหเ้กิด “การดูแลทีÉไร้
รอยต่อ” 

 ให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยและครอบครัวเกีÉยวกับการพยากรณ์โรค ทางเลือกในการรักษา ความเสีÉ ยงและ
ประโยชน์ในทางเลือกการรักษานัÊนๆ ใหข้อ้มูลและแนวทางแก่ผูป่้วยและครอบครัว ในการวางแผนการ
รักษาล่วงหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิÉงเมืÉอผูป่้วยเขา้สู่ระยะสุดทา้ยทีÉไม่สามารถสืÉอสารความตอ้งการได ้

 จดัการอาการไม่สุขสบายไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงผูป่้วยกาํลงัจะเสียชีวิต เพืÉอไม่ให้ผูป่้วยทุกข์ทรมานและ
สามารถ “ตายดี” ได ้

  ทีมดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองช่วยดูแลครอบครัวให้สามารถก้าวพน้ความเศร้าโศกเสียใจ 
หลงัจากทีÉผูป่้วยไดจ้ากไปแลว้ 
 

ถาม – ผูปวยควรไดรับการดูแลแบบประคับประคองเมื่อไร 
ตอบ - ผูป่้วยสามารถรับการดูแลแบบประคบัประคอง ณ ระยะไหนของโรคก็ได ้ตัÊงแต่ไดรั้บการวินิฉยัโรค 
อยา่รอจนการดาํเนินโรคเขา้สู่ระยะรุนแรงหรือเขา้สู่เดือนสุดทา้ยของชีวิต  ความเป็นจริงคือ ยิÉงเริÉมการดูแล
แบบประคบัประคองเร็วเท่าไร ยิÉงมีผลดีเท่านัÊน  
  เมืÉอผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรครุนแรงและคุกคามต่อชีวิต การดูแลแบบประคบัประคองช่วยให้
ผูป่้วยและครอบครัวมีชีวติอยูก่บัโรคไดดี้ขึÊน ไดง่้ายขึÊน 
  การดูแลแบบประคบัประคองสามารถเกิดพร้อมกนัไปกบัการดูแลรักษาหลกัโดยแพทยเ์จา้ของไข ้โดย
การดูแลแบบประคบัประคองมุ่งดูแลเรืÉองการบรรเทาหรือการจดัการอาการปวดหรืออาการไม่สุขสบายอืÉนๆ 
ช่วยดูแลเรืÉองอารมณ์ จิตสังคม จิตวิญญาณ โดยสรุปคือช่วยทาํให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยดีขึÊน ซึÉ งคุณภาพชีวิต
ของผู ้ป่วยแต่ละคนก็แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนนิยามคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ทีมดูแลผู ้ป่วยแบบ



ประคบัประคองจะให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการรักษา การจดัการอาการไม่สุขสบาย การ
ดูแลทางจิตสังคม จิตวญิญาณ เพืÉอให้มีคุณภาพชีวิตดีขึÊน และยงัช่วยให้ผูป่้วยมีความเขา้ใจเกีÉยวกบัทางเลือก
ในการรักษาต่างๆ 
  จุดแข็งอีกประการของการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองคือการมองเห็นผูป่้วยในดา้นของการเป็น
มนุษย์ไม่ใช่ในด้านของการเป็นโรคเท่านัÊน มีการสํารวจความคิดเห็นของผูป่้วยทีÉต้องได้รับการดูแลแบบ
ประคบัประคองในปี ค.ศ. 2011 พบว่า ผูป่้วยกลุ่มนีÊ มีความตอ้งการ “ถูกมองหรือถูกยอมรับว่าเป็นบุคคล
(มนุษย)์” “ไดรั้บทางเลือกและสามารถเลือกได”้ “ยงัคงความสัมพนัธ์กบัครอบครัวและสังคมภายนอกได”้ “คง
ความสัมพนัธ์ทางจิตวญิญาณได”้ และ “สุขสบายทางกาย” 
 

ถาม – สิÉงทีÉผู้ป่วยและครอบครัวมกัจะกงัวลเมืÉอมารับการดูแลแบบประคบัประคอง 
ตอบ - สิÉงทีÉผูป่้วยและครอบครัวมกัจะกงัวลไดแ้ก่ 

 ความเขา้ใจคลาดเคลืÉอนของสังคมเกีÉยวกบัการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง วา่เป็นการดูแลผูป่้วยทีÉ
กาํลงัจะเสียชีวิต ความเขา้ใจทีÉไม่ถูกตอ้งนีÊ เป็นอุปสรรคของการทีÉผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลทีÉเหมาะสม
รวมทัÊงในช่วงเวลาทีÉเหมาะสมดว้ย คาํจาํกดัความของการดูแลแบบประคบัประคองนีÊ กวา้งขึÊนมาก ใน
ทศวรรษทีÉผ่านมา มนัเป็นการดูแลรักษาทางการแพทยที์Éมุ่งจดัการอาการปวด อาการไม่สุขสบายอืÉนๆ 
รวมทัÊงอาการทีÉเป็นผลขา้งเคียงจากโรคเรืÊอรังทีÉผูป่้วยเป็น ดงันัÊนจึงเป็นการดูแลผูป่้วยในระยะใดก็ได ้
และในทุกวยั 

 การส่งต่อผูป่้วยชา้ ถึงแมว้า่เราจะมีระบบการดูแลทีÉดีอย่างไร ก็ยงัพบวา่ผูป่้วยมกัจะถูกส่งต่อมาเพืÉอให้
การดูแลแบบประคบัประคอง รวมทัÊงการดูแลระยะสุดทา้ยช้าเกินไป ซึÉ งมกัเป็นผลจากทศันคติของ
ผูป่้วยและแพทยเ์จา้ของไข ้การสืÉอสารทีÉไม่ชดัเจน และการจดัการกบัความคาดหวงัของผูป่้วยในการ
รักษา 

 การจดัการกับความคาดหวงัของผูป่้วยในการรักษา แพทย์ต้องสืÉอสารหรือให้ข้อมูลกับผูป่้วยและ
ครอบครัวอย่างตรงจริงเกีÉยวกบัการดูแลแบบประคบัประคอง รวมทัÊงการดูแลระยะสุดทา้ย เร็วทีÉสุด
เท่าทีÉเป็นไปได ้ ซึÉ งจะทาํใหเ้ราสามารถคลีÉคลายความเขา้ใจผิดหรือความเขา้ใจคลาดเคลืÉอนเกีÉยวกบัการ
ดูแลแบบนีÊ  ทาํใหก้ารส่งต่อการดูแลเกิดขึÊนในเวลาทีÉเหมาะสม ซึÉ งส่งผลใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติทีÉดี 

 

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย “ไม่ใช่” การรอให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  

แต่เป็นการทําให้เวลาทีÉเหลืออยู่ของผู้ป่วยมีค่าสําหรับการมีชีวิต หากผู้ป่วย ครอบครัว รวมทัÊงบุคลากร

ทางการแพทย์เข้าใจสิÉงนีÊ จะทาํให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวติทีÉดีขึÊนได้ 
 

ถาม – การวางแผนเพืÉอรับการรักษาแบบประคบัประคองทัÊงสําหรับตนเองและคนทีÉเรารัก 



ตอบ   1. หาขอ้มูลเกีÉยวกบัการรักษาทีÉสาํคญัในช่วงระยะสุดทา้ยของชีวติ เพืÉอทีÉจะไดแ้สดงความจาํนง
หรือบอกกล่าวการตดัสินใจการรักษาในช่วงนัÊนไวล่้วงหนา้ 

2. สืÉอสารกบัครอบครัวให้เขา้ใจชดัเจนถึงความตอ้งการของท่านในการรักษา 
3. เขา้ใจเกีÉยวกบัประโยชน์ของการดูแลแบบประคบัประคอง และ การดูแลระยะสุดทา้ย และ

ตระหนกัรู้วา่เมืÉอใดควรร้องขอการดูแลดงักล่าว 
4. เรียนรู้ทีÉจะสืÉอสารอยา่งมีประสิทธิภาพกบัแพทยแ์ละทีมสุขภาพ 


